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1847 augusztus 11-én, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
nyolcadik nagygylésén dr Zipszer Keresztély András beszieroe-
bányai tanár vetette fel a Magyarhoni Földtani Társu.at megalakí-
tásának gondolatát, amely általános tetszésre talált. Ennek az el-

határozásnak nyomán, 1848 .ianuár 3-án Videfalván Kubinyiék házá-
ban, Kubinyi Ágoston- Kubinyi Ferenc, Marscham József bányamér-
nök, Petkó János Selmecbányái akadémiai tanár és Zipszer Keresz-
tély András részvételével megalakult bizottság ligy határozott, hogy
a Társulat alakulóközgylését 1848 augusztus 18—19-én Pesten
tartja meg. A szabadságharc következtében a tervezett közgylés
elmaradt és csiak 1850 jú.ius 6 án tarthatták meg az ailakuló-

közgylést.
Száz év távlatából örömmel emlékezünk Társulatunk meg-

alakulására és lelkes eldeinkre. A magyar szabadságharc századik
emlékévében, a Társulat alakulásának emlékére adjuk közre a
Földtani Közlöny e jubiláris kötetét.

A la géme
, réunion des Médecin et des Xaturalists Hongrois

(Magyar Orvosok és Természetvizsgálók) on a accepté avee enclian-

tement l’idée de M. Christian André Zipszer. professeur a Beszterce-

bánya de fondér une Société Geologique Hongroise. A la suile de
cette décision le 3. janvier en 1848. le ccrnité, se forment dans la.

maison des Kubinyi a Videfa.va avec 'la participatiou des MM
Ágoston Kubinyi, Francois Kubinyi; Joseph Marscham ingénieur
minier, Jean Petkó professeur de l‘académie miniére a Selmec-
bánya et Christian André Zipszer a decidé que 1‘assamblée con-

stitutive de la Société aura lieu le 18—19. aout en 1848. a Pest. Pár
conséquencé de la guerre d‘indépendance hongroise 1‘assamblée
projetée ne fut pás tenue et il n‘y avait plus töut la possibilité de
la tenir que la 6time juillet de 1850.

Aprés cent ans nous souvenons plein de joie de la fondation de
la Société et de nos dévanciers enthousiasts, en publiant pár occa-

sion du centenaire de la guerre d'indépendance le volume jubi.aire

de Földtani Közlöny.



Az egyetemi reform a földtörténeti

fejldés tükrében*

VADÁSZ ELEMÉR

Országunk örömmel fogadott forradalmi átalakulásával^
szükségszeren meg kell változni egyetemünknek szervezeté-

ben, irányzatában és szellemében egyaránt. Ezt mi természe-
tesnek tartjuk és természettudományos szemlélettel vizsgáljuk.

Legyen szabad ezt a természettudományos szemléleti módot a
természettudományok) egyik sokáig félreértett és félremagya-
rázott szakjának, a még ma sem eléggé ismert földtannak meg-
világításában vizsgálni. A köztudat a földtant kizárólag az
emberi civilizáció fejldését elsegít, hasznos ásványi nyers-
anyagok felkutatását szolgáló, gyakorlati tudományként ismeri
és tekinti. Valóban az is, de ez a közvetlen célokat szolgáló és

kézzelfogható eredményeket szolgáltató meghatározott tevé-
kenység- a legelvontabb természeti és gondolati megismerések-
bl táplálkozik. A földtan, mint tudomány, ezekre a megisme-
résekre törekszik, amelyek a gyalkorlati tevékenység alátámasz-
tásán messze túlmenen, az emberi szellem legátfogóbb kérdé-
seinek, a Természet egységének, a szervetlen és szerves fejldés
elvének, nem utolsó sorban az ember helyzetének vizsgálati
tényeit szolgáltatja. A földtan elsrend világnézeti tudomány,
ámelyneki ezt az alapjellegét mindenütt elhomályosítani és

háttérbe szorítani törekedtek és amely miatt a földtan, iskolai
oktatásban, nálunk mindmáig, kellen nem juthat szóhoz!
Födtani megismerések szabadították föl az emberi gondolko-
dást számos nyomasztó elítélettl a természet értelmezése kö-
rül. A földtan nagy erkölcsi ert jelent a tárgyi igazság kuta-
tásában, amely Heim szerint az egyedüli jó s az igazság magá-
ban véve mindenképpen csak jó.

* A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1949 szeptember 16-án tar-
tott, rektori tanévmeginyitó-beszód.
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A földtan a Föld szervetlen anyagának és a rajta él szer-

vezeteidnek keletkezésüktl fogva, térben és idben életet jelent
változásaival, kialakulásával 'és fejldésével foglalkozik. Föl-
adatának egységét tekintve, oknyomozó történeti tudomány,
mely a Föld és az Élet mintegy kétezer milliós történetének
nagy eseményeit, természeti törvények világképévé összesíti.

Megismeréseinek alapja a természetben végzett megfigyelés,
a megfigyelt tények összehasonlító egyeztetése, a bolt anyagok-
nak keletkezési folyamatban való megelevenítése, az anyag és

élet változásainak megállapítása s a változásokban mutatkozó
fejldés fölismerése. Mióta Werner nyomán, a földtan tudomá-
nyos alaptétele a természetben történ megfigeylés, a geognozia
lett, azóta a korszer földtan szükségképpen eredend materia-
lista tudománj7 is.

A Föld létetjelenségei nem olyan szembetötlk, mint a növé-
nyeké vagy az állatoké. Általában nagyon lassan érvényesül-
nek, legtöbbször egy rövid emberéleten belül alig észlelhetk.
Ez volt egyik oka annak, hogy a Földet jelenlegi állapotában
teremtettnek hirdet bibliai történet olyan mélyen begyöke-
redzett az emberi tudatba, hosszú idn át, megfontolás nélküli

hitté vált s ebbl következleg a földtani megismerések olyan
késn, minden más tudománynál késbben mentek át a köz-

tud'atba, akkor is fként gyakorlati vonatkozásban. Hozzájárult
ehhez a vallásnak, illetve egyházaknak a földtani megismeré-
sekkel szemben sokáig elutasító és elnyomó magatartása, mely
a .legutóbbi idkig is csak hallgatólagos trésig enyhült, vég-

eredményben is azonban a földtan igaz mibenlétét homályba
borította. Ezért maradt a földtan a köztudatban mindig mint
hasznosítható anyagok kutatását szolgáló tudomány, míg
annak gondolati része, a fejldés szervetlen és szerves életi tör-

vényeinek, összefüggéseinek és egymásbafonódásának, egész

világszemléletünket kialakító földtani eredetérl, illetve a föld-

tannak idevonatkozó tényeirl, csak kevesen vesznek tudomást.
A bibliai teremtéstörténet és a természettudományos fejl-

dés közötti vita ma már a múlté, az egyházak is elismerik a fej-

ldés elvét. Ez viszont nem érinti a teremtéstörténethez fzött
legendák és mítoszok képeinek folklorisztikus, esetleg etnoló-

giai értékét.

Földtörténeti megismerések vezettek annak megállapítá-

sára, hogy minden földi lét, anyag és élet, egyformán hosszií

fejldés eredménye, egymásra következ, összefügg földtani

folyamat, egységbe fzd állandó történés. Anyag és élet kez-

dete lés vége, megismétld ciklusokban, elhatárolhatatlanul

egymásba fonódó természeti törvény. A földtanilag mköd
tényezk pusztítanak és építenek a folytonos változást kiegyen-
lít egyensúlyban, a fejldést jelent törvényszerséggel. Ez a

földtani erk mködésének! nagy ellentétébl adódó természeti

egység. A földtörténeti világkép, a földtani történések irány-

elvei, kezdettl máig, nagy vonalakban ismeretesek. Tudjuk,
hogy az anyag fejldése megelzi a szerves élet fejldését, az

élet alakulásában a növények az állatokét s az állatvilág fejl-

désének ezidszerinti legmagasabbrend képviselje az ember.
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aki lényének tudatával, szellemi képességeivel, folytatása és

folytatója a természet fejldésének, tudatosan cselekv földtani

tényeziként, annak formálója is. A korszer földtan föladata

mindezeknek a fejldési történéseknek, tudományos módsze-
rekkel végrehajtott vizsgálatok fényeivel való igazolása, a föld-

történeti múlt és a földtani jelen kapcsolatából, a fejldés jöv
útjának tudatosítása. A jöv fejldési útját egyelre a Földet
ezidszerint uraló emberiség szabja meg s ez az út továbbra
csak az ész fokozott tevékenysége lehet.

A földtörténet tanít arra is, hogy az ember szellemisége
sem különálló, véletlen jelenség, hanem a földtani idszakok
megelz bosszú fejldésének egyik állomása, amelyet egységes
földtani értékeléssel elbizakodottságunkat és lehetségeink kor-
látlanságát mérsékel kritikával kell tekintenünk. Említettük,
a földtörténet az anyagok folytonos körforgásban lev életének
szemlélete, mely a változások folytonosságán és a változások
folytonosságának szükségszeren egymásba fonódó, fejldését
jelent voltán fölül, a szerves élet egymásrakövetkezésének foly-

tonos fejldési láncolatát is mutatja. Szervetlen anyag és szer-

ves élet szoros kapcsolatban vannak, mégis, a Föld és a rajta
lev Élet, minden egymásrautaltság, illetve az Életnek eddigi
tudásunk szerint, a Földhöz ktötött volta mellett is, különálló
fejldésmenet jelenségek. Az anyag élete a földtörténet során
sokszorosan megismétld szakaszokkal fejldik; a szerves Élet,

az egyszerbbtl a szervezetileg tökéletesebbig, egyenesvonalú,
orthogenetikus, meg nem ismétld, vissza nem fordítható
folyamatig de ma már irányítható, különálló fejldés. A Föld
volt Élet nélkül is, hosszii évmilliókon át s fejldésének alap-

vonalát a rajta késbb megjelent Élet nem változtatta meg,
nem befolyásolta, mégkevésbbé irányította. Mert az Élet a Föld
mindenkori helyzetének, állapotának függvénye, csak színfolt
a Föld arculatán, földtanilag eddig csak a földfejldésnek egyik,
leginkább épít tényezje. Az Életnek egészben való letnése
sem jelenthet többet azonban a Föld még folytatódó fejldésé-
ben, mint akárcsak egyes életformáinak: az ókori háromkaré-
lyos srákoknak, a Trilobitáknak, a középkori Ammonitáknak,
avagy a sárkánygyík-féléknek, a Dinosaurusoknak kihalása.
A Föld forog tovább ezek nélkül is, és a változások is folynak
tovább, a földfejldés törvényszer útján.

A hosszú földtörténeti idszakok mindegyikének! a szerves
élet hiánya vagy megfelel fejldési fokú jelenléte adja meg
jellegzetességét, fölismerésének megkülönböztet bélyegeit. A je-

lenkor sem kivétel ez alól. Az ember lép itt be történéseink
sorába és megállapítható maga-elsbbségének tudatában, lát-

szólag diszharmonikussá teszi földtörténetünk egységes szem-
léletét. A földtani tényezül tekintett szerves Élet egyik utolsó
láncszeme az ember,. tudatossá tett épít-pusztító tevékenységé-
vel, földtanilag a leghatékonyabb kzetalkotó szervezetek (Ko-
rallok, Numimulinák, Rudisták, Ammoniták stb.) sorába kerül.

Minden közeget meghódító elterjedésével és mindent magának
tulajdonító saját-léte nézpontjából tekint volta szerint, kü-
lönleges vezetlénye a jelenkornak. Még nem tudjuk, hogy bio-
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sztratigra fiailag, azaz életföldtanilag tartós élet formája-e,
ayagv földtani értelemben véve rövidélet, különleges fácies-
lény lesz-e?

Az ember jelenléte és földtani tevékenysége nem jelentbet
törést, sem érdemleges változást a földtörténet menetében.
Földtanilag besoroljuk és értékelni tudjuk az ember földtani
szerepét s értékelésünk a szellem és a tudatosság jelentségének
fölismerésében jut kifejezésre. A jelenkort ezen az alapon,
palaeozoós-, mezozoós-, kainozoós földtörténeti idk folytatásá-
ban, psychozoós idszaknak mondjuk. Múló szakasz ez is, a
megelzkhöz képest jelentéktelennek! tn idtartammal, mely
legkevésbbé sem zárófejezete a földfejldésnek!

A Föld megvolt ember nélkül, évmilliók hosszú során, nem
rendelhetjük az eddigi évmilliárdos földfejldést az ember
jelenlétének földtani perc-történése alá. Mert a Föld lesz tovább
is. Ember nélkül is, földtörténeti tárgyilagos szemléletünk egyik
figyelmeztet, általános igazságként lebeg ez szemünk eltt
mindig, kritikai önértékelésünkben!

A földtörténetbl általános megismerésül adódik, hogy a

Föld bels okokból és küls hatásokból, külalakját és tagozó-

dását változtatja. Az er minden idben állandóan mköd,
anyag és alak örökké változó. A változás: mozgás, küls és

bels hajtóerkkel, s a változásból adódik a fejldés! A földtör-

téneti tényezk mindegyike mködött változó méretben és ke-

retek között, a legrégibb idk óta, sokféle hatásaik változatos-
ságával. A földfejldés ma sem állt meg, hasonló iramban
folyik tovább. Földtani beállításban ezeknek a mködésekének
módját és mértékét, minden idszakban egyenl mértékkel
mérjük. Ebbl a szemléletbl adódik az az általános érvény
megállapítás, hogy a földtörténeti tényezk egymásbakapcsoló-
dása, méretben és tartamban változó, összefügg fejldési sza-

kaszokat (ciklusokat) formál. Kitnik az is, hogy a különböz
földtörténeti tényezk között minségi és mennyiségi különbsé-
gek vannak. Egyik vagy másik tényez, tz, víz, leveg, szerves
Élet földtörténeti szerepének túlértékelése nélkül is látjuk,

hogy a földtörténet örökmozgóként való kiindulásában, a. föld-

fejldés kezdetében, a tzi eredés kzetek találhatók, de az
irányító szerepet csakhamar átveszi a víz, elssorban a tenger,

amelynek földtani szerepe, a szerves Élet megjelenése óta,

földtani idszámításunknak is alapja. A tengerek és szárazföl-

dek földtani jelenségeinek ellentétei megkönnyítik a földtörté-

neti nyomozást, ezért vezeti a földtörténetnek. A tenger vég-
telen lassúsággal folytonosan építi rétegtani mértékeinek alap-

ját tev üledékeit s a szárazföldi Élet ehhez képest csak sze-

szélyes, gyors, gyakran hozzáférhetetlen változatként tekint-

het. Vizek munkájával épül legtöbb rétegösszletünk: a siva-

tagok torrens vizeivel, a lagúnákban és tengermenti süllyed
síkságokon, a szárazföldi párkányok távoli* térségeit is vastag
homok- és iszaprétegekkel borítja. Vegyük mindezekhez még a
folyóvizek változatos lerakodásait, beltavak üledékeit és a jég-

mezk kiterjedt hordalékát és akkor úgy találjuk, hogy Neptun
irányítja földtörténetünket: a tvizek szavát hallgatjuk a föld-



kéreg nagy süllyedkéibl, a geoszinklinálisóikból fölgyrdött
hegységláncolatoikban is. A rétegtani földtörténet korszer
szemléletében új alapot ölt tehát a neptunizmus, amelyrl más-
félszázad eltt, a születésének most éppen kétszázados évfor-

dulójában lev Werner, a „földtan atyja“ nyomán, heves viták
folytak.

A földtörténet arra is tanít, hogy elképzelésünk szerinti

végtelen idk során kicsiny, lassú történések, látszólag külön-
álló egyes események a fejldésben nagy jelentségekké ösz-

szegezdnek. Legszembetnbben mutatkozik ez a földtörténet
során mindig megnyilvánult kéregmozgásokban, amelyeket
módszertanilag lassú, nagy területekre kiható, szárazulat-
medeneeképz (epirogenetikais) és a Föld meghatározott öveire
szorítkozó, hirtelen lefolyású, egyes szakaszokban megnyilvá-
nult, hegységképz (orogenetikus) mozgásokként különböztetünk
meg. A földtörténeti szemléletben valamennyi földtani tényez,
küls és bels er mködését folyamatosnak, állandónak ismer-
tük meg, még ha azok mértéke, megnyilvánulási erssége a kü-
lönböz idszakokban fokozati különbségeket mutat is. Föld-
tani szemléletünk egységesít jellegébl következik, hogy a
hegységképz erk mködését is állandóan ható, folyamatos
tényezként kell tekintenünk, ha megnyilvánulásának paroxiz-
musát szakaszosnak, idszakosnak látjuk, vagy a közbees gyen-
gébb jelleg folyamatokat viszonylagos nyugalomnak minsít-
jük is. A földtörténetbl kitnik, hogy a hegységképzdés,
illetve az ezt eredményez kéregmozgás, a földfejldés örök-
mozgója (perpetum mobile), mely a jelenségek folyamatainak
ciklusait lezárja s egyben ríj szakaszokra indítja. Ez a földtör-
téneti világkép, illetve világszemlélet, a hosszú idej, állandó
változásokban megnyilvánuló, minden-történést földtani egy-
ségbe foglal. Ebben a mindent egybefoglaló egységes földtani
szemléletben élesebben kiütköznek a részletkérdések, melyeknek
megoldatlansága szerénységre int s csak a végtelenben talál-
kozó párhuzamos vonalak metszpontjában láttatja a földtani
igazságok keresésének végcélját, a mindent-megismerést! Ez
egyszersmind a kutatások lehetségének korlátlan voltát, vég-
telenségét jelenti.

A Föld története így a Föld filozófiája is, amelyben az
Élet fejldési vonalának ezideig legutolsó tagjára, az Emberre
vonatkoztatva, ismeret és tudomány, élet és anyag egybe-
folyik, egységgé válik. Ezt a szemléletet azonban csak az ész-

beli gondolkodás magaslatában érhetjük el, amely felé fejldé-
sünk halad, bár ettl még nagyon távol vagyunk. A földtörté-

net arra is tanít, hogy az Élet fejldése az állati vonalon, az
animalizmuson indult s a valóságot tev Természet tudatosí-
tása felé halad, a fejldés legmagasabb fokozatán álló Ember
agymködésével, az anyagok minden ismeretén keresztül, a
természeti törvények teljességét jelent „logos“ felé vezet. Ez a
mindent igaz valójában megismer „logos“ még nagyon messze
van tlünk, mint a földfejldés további, távolabbi szaka. Ebben
és ezzel válik majd a testileg (szomatikusán) emberré fejldött
lény gondolkodásbeli fejldésében is élenjáró földtani vezet
lénnyé.
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Mert láttuk: az Anyag fejldése megelzte az Életet és az
Élet fejldése a jelenkorig, betetzdött az Emberrel. Az Ember
fejldése azonban a természet szemléletében válik teljessé, ba
a nyers materialista szemléleten is túljutva, a mindenek felett

álló szellemiség érvényre jut!

A földtörténet adattárának ismeretébl, a földtörténet
levéltárának, a földkéreg fölépítésében résztvev rétegeknek és
kzetösszleteknek megfelel tanulmányozásából kitnt, hogy a
Föld fejldését, folyamatos életét rövidebb-hosszabb idtar-
tamú, ezidszerint évekkel alig megközelítheten kifejezhet
szakaszok jelzik. Egyenletesnek látszó, lassú menet szakaszo-
kat gyorslefolyású változások új fejldési irányba terelik.

Az elbbiek a küls földtani erk földtörténeti fejldési, evolú-
ciós, épít szakaszai, az utóbbiak a bels földtani erk feszült-

ségeinek kiváltódását jelz földtani kéregváltozás forradalmi,
revolúciós szakaszai. Ebbl a. megkülönböztetésbl született a
fejldés és forradalom ellentétes beállítása, az elnyomottak és
kizsákmányoltak fölötti uralom biztosítása és fönntartása cél-

jából. Ez a beállítás azonban földtanilag, azaz természettndo-
mányílag helytelen. A földtani evolúció és revolúció szorosan
egymásbakapcsolódó, egymást-kiegészít folyamiatok, melyek-
nek szerves egysége a földtörténeti fejldés biztosítéka. A föld-
történeti folyamatok tartós, változatlan egyirányúsága nem
jelent haladó fejldést, mert a fejldésnek mindenkori elfel-
tétele a változás. Érdemleges változások pedig csak gyors le-

folyású, forradalminak mondott ermegnyilvánulásokból szár-
mazhatnak. A földtani forradalmak, a küls és bels földtani

hatóerk ellentéteibl, a küls erk pusztító-épít, elegyenget
tevékenységének ellanyhulása folytán túlsúlyra jutott bels er-
feszültségek kirobbanó kiegyenlítdésébl származnak. A föld-

tani forradalom véget vet egy megelz, ellanyhult vagy meg-
akadt, halálra érleldött fejldési iránynak s ert ad a föld-

fejldés új szakaszának.
A földtani szemlélet fejldéstörténetébl megállapítható,

hogy a földtani forradalom gondolata megelzte a fejldés
elvének érvényesülését. Ugyanis a földtani forradalom elgon-

dolásra Cuvier-re vezethet vissza, aki tudvalevleg a fajokat

változatlannak hitte s az egymásrakövetkez földtani idsza-

kok faunakülönbségeit és fokozatos tökéletesedését megismét-
ldött nagy földforradalmak és katasztrófák bekövetkeztével,

új faunaelemek keletkezésével és más helyrl történt beván-

dorlásával magyarázta. Nem érdektelen, hogy ez a „kataklizma.-

elmélet“, mely Cuvier konzervatív, hitbuzgó és királypárti

volta mellett, a francia forradalom társadalmi nyugtalanságai-

ban gyökeredzik, teljesen elnyomta Lamarck megelzleg hir-

detett, a természet minden vonatkozásában érvényesített fejl-

dési elvét, amely a földtanban csak jóval késbb, Lyell hatása

alatt, Darwin személyében érvényesült. Nem véletlen, hogy a

fejldés elve, különösen lassú, fokozatosság alakjában, a polgá-

rosodással jutott általános elfogadásra!
A fejldés és forradalom elvének földtani kutatásokon

alapuló, hosszú idn át vitatott kérdése egyik szemléletes pél-

dája a társadalom természettudományos tárgyi igazságra való
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törekvést befolyásoló voltának. Talán azért, mert az objektív
igazságra törekvés sohasem valami elre meghatározott célnak,
eleve kívánatosnak vagy szükségesnek vallott tétel igazolását
célozza, hanem induktív módon, a megfigyelt tények össze-
hasonlításából, kritikai mérlegelésébl adódik. A természet-
tudományos kutatás azonban nem rögzített alapigazságokra,
megmerevedett dogmákra épít, hanem mindenkor selejtez újra-
vizsgálattal, kritikailag átértékelt munkaföltételekkel, tehát
dialektikus mhterializmus módszereivel dolgozik. Ez biztosítja
a fejldést, jelenti egyszersmind a fejldés lehetségét is. Ezzel
a befolyásolással kapcsolódik be az emberi gondolkodás a ter-

mészet egységébe és megnyilvánulásaiba, amivel a földtörté-
neti kutatásban az ember az anyag fölé kerekedik.

A Föld szervetlen életfejldésének katasztrófákkal történ
magyarázatát, mely a francia forradalom, idejére esik, csak-
hamar fölváltotta a mai küls földtani erknek az elmúlt id-
szakokra vonatkoztatott azonos megnyilvánulása, a Lyell ne-
véhez fzd maiság (aktualizmns) elvének egységesít gondo-
lata (uniformizmus). A szerves élet történetében pedig, a XIX.
század második felében érvényre jutott a darwinizmus fejl-
dési elve. Ugyanakkor a Föld belsejének magyarázatára, illetve

a bels ermködósekre a lehlésbl ered összehúzódása (kont-
rákéi,ós) elmélet érvényesült (Elie de Beaumont, Dana és Suess).
Az els kett,- kétségtelenül az angol liberalizmus szellemét, a
békés polgári fejldést ós nem utolsó sorban Lyell és Darwin
anyagi jólétébl folyó szemléletet, a kis erknek tartós, hosszú
idt ható voltát (gutta cavat lapidem) és az ugyancsak lassú,

fokozatos fejldést hangsúlyozza. Lyell a földkéreg változásai-
ban csak az erk mködésének azonosságát ismerte fel, a vál-

tozásokból adódó fejldést figyelmen kívül hagyta. Különös
ellentmondás nála, hogy uniformista elve elssorban a ka-
tasztrófa-elmélet végs megdöntését jelentette, ugyanakkor
azonban a szerves életre nézve Cuvier álláspontjára helyezke-

dett. Csak késbb, alapmunkájának X. kiadásában (1866)

fogadta el a már diadalmas útján haladó származástant is.

A földtannak, illetve a Föld fejldéstörténetének, szervet-
len ós szerves életének ez a hármas alaptétele, a fejldés elvé-

nek mindenben való érvényre juttatásával, mindmáig érvényes
irányítója a földtani kutatásoknak. Elméleti és gyakorlati
irányban egyformán. A fejldés tényének változatlansága mel-
lett változott a fejldés menetére A’oiratkozó fölfogásunk. Ma
már tudjuk, hogy a fejldés menete szervetlen és szerves életre

egyaránt, nem állandó, lassú és fokozatosan egyenletes — ilyen

is van —
,
hanem tartósan összefügg folyamatokból adódik.

A fejldés nem egyirányú, végtelen folyamat, hanem egyugyan-
azon meghatározott irányban véges és többé-kevésbbé hirtelen,

vagy földtani megállapításunk szerint viszonylag hirtelen vál-

tozással, ugrásszeren, új irányba tereldik. Az uniformizmus
elve is úgy módosul, hogy a ma mköd földtani ertényezk
tevékenykedtek a földtörténeti múltban is, mködésük módja is

azonos volt, azonban mködésük mértékében, térben ós idben
nagy különbségek voltak. Egyes tényezknek térbeli eltolódása
szükségszeren következik a Föld különböz idszakokban meg-
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állapított változásaiból s ezek a. változások nem mindig hosszú
idn át tartott lassú változások eredményei, hanem gyors lefo-

lyású események voltak. A fejldésre vezet változás tehát
a szerves és szervetlen élet terén egyformán, ugrásszeren, hir-

telen megnyilatkozásban ment végbe. Ezzel a Lyell-íéle ok-
nyomozó aktüalizmus, a fejldés figyelembevételével, történeti
tartalommal bvült és módosult. Minden földtani idszaknak
megvannak a jellegzetesen mködött földtani ertényezi,
ugyanúgy, mint Smith fölismerése nyomán a rétegekben elte-

metett egykori szerves élet is jellemzje az egyes rétegösszle-
teknek.

A földtani szemléletnek és ezen alapuló világnézetnknek
ezzel a századforduló óta bekövetkezett mélyreható változásá-
val és dialektikus materializmussal bölcseleti elmélyülésével, a
földtan valamennyi többi természettudományra hasonlóan,
régebbi sztatikus voltából dinamikus tudománnyá vált. A régi,

klasszikus földtanban, Warner, Humboldt és Bueh idejében, a
hegységek elsdleges képzdésekként foglalnak helyet a mozdu-
latlan és változatlan földkéreg fölött. Dana idejében a liegysé-

gek szárazföldeket szegélyez díszítések, varratok. Csak az ösz-

szehúzódási elmélettel jutott érvényre a földkéreg külön moz-
gása is, több mint két évszázaddal a Föld egészének mozgását
fölismer Galilei után. A földtani dinamizmus, legalább is a
bels erkre vonatkozóan, a mozgások egységének fölismerésére
vezetett. A hegységképzdés eddig elkülönített vízszintes és
függleges mozgásai, vízszintes vagy tangenciális nyomásból
ered . erhatásra vezethetk vissza. A módszertanilag megkü-
lönböztetett epirogenezis ilyen módon szintén gyönge, orogene-
tiküs nyomás eredményeként tekinthet.

A földtannak valamennyi, itt legkevésbbé sem részletez-

het, meg sem említett vizsgálati irányát és tárgykörét össze-

foglalóan rigy jellemezhetjük, hegy monisztikus, dinamizmusra
törekv, történeti természettudomány, mely anyagot, szerves
életet, annak ezidszerinti legfejlettebb tagját, az embert s

annak a szerves fejldéshez hozzátartozó gondolkodási képessé-
gét, változásokban megnyilvánuló, fejldést jelent egységbe
foglal. A földkéreg anyagának életét és fejldését vizsgáló fizi-

kai és vegytani módszerek és a szerves élet fejldését kutató
. élettudományi módszerek, ezidszerint még nem egyesíthetk,
de összefogójuk az idrendi szemléletbl folyó történet, a histo-

rizmus. A földtan tudománytörténeti ismerete azt mutatja, hogy
a ketts irányzat egyik vagy másik részének elhanyagolása,
háttérbe szorítása a földtan egészének hátrányára lehet-

Messze vezetne, ha a korszer földtan ilyen szélesre mére-
tezett tárgykörét és annak mai helyzetét ismertetni kívánnám.
Itt most csak a földtannak, mint természettudományi összesít
tudománynak, néhány mai irányelvét próbáltam fölvázolni,
adatok említése nélkül. Megértetni és érzékeltetni szeretném
ezzel, hogy mit jelenthet és mit kell nyújtson a földtan, mint
tudomány ezen a helyen, országunk els, tudományos kutatásra
és tudomány-tanításra hivatott Tudományegyetemén. Ezzel a
természettudományos, elssorban földtani szemlélettel kívánnék
egyetmást mondani egyetemünk folyamatban lév átformálódd-
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sáról. Dinamikus, egységesít földtani fölfogásunkban, a tovább-
fejldben lev Föld természetes fejldésének ezidszerinti záró-
tagjául az embert jelöltük meg. Ennek az újéleti (neobion)
kornak Psychon-idszakában élünk, mely az összehúzódási el-

mélet alapján, Köbér bécsi geológus-professzor nagystíl, leg-
újabb számításai szerint a Föld vörös csillagállapotától 3650
millió év földtörténeti múltat jelent. Az élet els kimutatható
keletkezésére ebbl mindössze 2000 millió óv esik. Ennyi idre
volt szükség, míg a fejldés az anyagból az élettel, annak mai
fejldési fokmérjével, az emberrel, a gondolkodás magaslatáig
jutott. A Föld, így egészében nézve, egységes földtani orga-
nizmus, melyben anyag és élet minden részének meghatározott
mködése van, az egésznek természeti törvényekkel meghatáro-
zott fejldési rendszerében. A fejldés egyenletes menetét a
Föld ellentétesen ható küls és bels erinek egyensúlya bizto-
sítja. Ha a bels erk túlsúlyra jutnak, az egyensúly megbom-
lik, a fejldés új irányát kiváltó változás jön létre, mely rövid
tartamú forradalmi szakasz, majd a felhalmozódott erk által
meggyorsított fejldés csakhamar „hagyományossá tradícióvá
váló irányban halad tovább.

A földfejldésnek ilyen szakaszos menetét, forradalmi vál-
tozásokkal elkülönül szakaszait, biztosan fölismerjük és nyo-
mozni tudjuk a földkéreg anyagainak elrendezdésén (tekto-

niznius) és anyagszétkülönüldésén (magmatizmus) kívül, az
élet megváltozásában és elkiilönüldésében is. A földtörténet
jelentsebb, forradalmi szakaszai az életformálódás tovább-
fejleszti is. élig azonban a változást hozó természeti folyama-
tok az anyagon fölismerhetük, addig az életformák változása
kész, befejezett tényként állt elttünk. Új életformákat találunk
a régiek helyén, az élettársaság összetételében megváltozott
régebbi elemek, részben vagy egészen eltnnek. A régiek fenn-
maradása kétségtelenül alkalmazkodási képességüktl függ.
A visszamaradt régi faunaelemeket reliktumnak nevezzük, ki-

fejezve ezzel, hogy letnt világhoz tartoznak, az újjáalakult
életben idegenek, de együtthaladók.

Nyilvánvaló, hogy a nagy földfejldési változások földtani

forradalmai nem folytak le símán; átmeneti zavarokkal jártak.

Ezeket a zavarokat, különösen az életre vonatkozóan, részletei-

benjnég nem nyomozhatjuk, az átmeneti zavargások idtarta-
mát sem ismerjük. A földfejldésnek ilyen idszakaiban, meg-
állapíthatóan, a földtani erk pusztító tevékenysége jut tiíl-

súlyra, amely azonban líj ert ad az épít tevékenységnek s az
egyensúly csakhamar helyreáll. A költvel szólva valóban

„Halál és élet éneke ez ének.
Vér és tz mámorán gylt e zene..'

1

de ritmusára menetel a haladás, azaz a fejldés. A földtörté-

neti forradalmak lezárult, befejezdött tényeibl tehát, a közben
elpusztult életrl, az alkalmazkodással járó nehézségekbl vagy
a reliktumok vívódásairól, nem kapunk képet. Az Élet azon-
ban nem megkülönböztetett része a Természet alakulásának,
ugyanolyan hatások alatt volt, mint az anyag, egyformán vi-

selte azok következményeit is.
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Ezzel a szemlélettel tekintem egyetemünk mostani, forra-
dalminak vehet átalakulását, amelyet természetes folyamat-
nak tartok. Említettük, hogy a Psychon-korában élünk, amely-
ben az ember, mint ennek a kornak jelents földtani tényezje
hat és mködik, a földfejldés természetes folytatója gyanánt.
Az ember, mint földtani tényez, természetformáló er, legalább
is egyenérték mindazokkal a küls és bels erkkel, folyóvizek,
tengerek, szél, állat- és növényvilág folytonos mködésével,
amelynek eredménye: kzetek keletkezése, pusztulása, tz-
hányók létesülése, magas hegységek formálódása. Mint vala-
mennyi többi földtani tényez, az ember is, mködési módjára
jellemz tulajdonságokat mutat. Földtani hatásának legkiemel-
kedbb jellege az agy mködésébl jelentkez tudatos cselek-

vés, a földkéregre gyakorolt hatásában pedig a pusztító tevé-

kenység tiílsiílya. Ezeknek a természeti ellentétként jelentkez
hatásoknak egyensúlyát a tervszer gazdálkodás adja meg.
szellemi és természeti javakban egyaránt. Ilyen egyensúlyra-
törekvést kell látnunk egyetemünk újjáformálódásában is.

A társadalmi átalakulás forradalmi folyamatában a termé-
szetes fejldést folytató emberi szellem földtani szerepe abban
jut megnyilvánulásra, hogy* a szükségszer átmeneti zavarokat
minimumra csökkenteni törekedik. Ebben az emberi tevékeny-
ség, mint természetes folyamat, a többi földtani tényezvel azo-

nos módon hat: rombol és épít. De ugyancsak a többi földtani

ervel egyezen mutatkozó ú. n. autonóm hatása, önmagából
adódó vagy öntevékenységbl visszaható megnyilvánulása, min-
den más földtani tényeznél fokozottabban érvényesül. Érvé-
nyesülnie kell pedig olyan módon, hogy a pusztító tevékenysé-
get ez az észbeli tudat minimumra csökkenti, az építés menetét
tervszeren, tudatos észszerséggel irányítja.

Egyetemi reformunk forradalmi intézkedése gyors le-

folyáséi jelenség. Az ezzel kapcsolatos hibák, tévedések kiküszö-
bölésének csökkentése, a helytelenül értelmezett politikumnak
a szaktudományok, a tudományos kutatás és egyetemi oktató
nevelés fölé kereked voltának kell mértékre visszaszorítása,
a már elért eredmények megóvása a Tanács és a Karok föl-

adata, Három évszázadot meghaladott egyetemünk mindig hoz-
záformálódott az ország uralmi rendszeréhez. Annak elvénhedt,
haladásellenes irányzatát kényelmesnek találva, az Egyetem is

elmaradt fejldésében, berendezkedéseiben meghaladottá vált és
túlzott mértékben hozzászokott a tanulási lehetségek korláto-
zott voltához, s egyes társadalmi osztályok kizárásához. Ebbl
a megmerevedettségbl csak forradalmi változással volt ríj fej-

ldésre irányítható, egyszersmind újjáalakult országunk szo-
cialista társadalmi berendezkedéséhez hozzásímítható. Mai hely-
zetünk ennek a forradalmi változásnak átmeneti ideje, a termé-
szetes forradalmak pusztító zavaraival. A végs cél, meggyor-
sított fejldésünk érdekében, elhanyagolt népi és munkásréte-
geink fokozottabb bevonásával vállaljuk és visszük ezt a fejl-
dési helyzetet, a forradalom természetes lefolyásának a

Psych on-kort jellemz szellem és emberi értelem érvényesítésé-
vel. Ennek az értelmi behatásnak szerepe a pusztító zavarok
mérséklésében, az átmeneti id lerövidítésében nyilvánul. Ennek
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az egyetemnek sok hibája és múltbeli fogyatékosságai mellett

voltak és vannak értékei, amiket megbecsülünk és megtartani
fogunk, idtálló eredményeit büszkén visszük tovább, még lia

azok más világszemléletben fogantak is. Konsztántinov

:

Haladó
eszmék a társadalmi fejldésben" o. eladásában olvassuk:
„Minden gazdasági, filozófiai, szociológiai, társadalmi elmélet

így, vagy máskép, ilyen vagy olyan mértékben, határos azzal

az eszmekörrel, amelyet az eldök alakítottak. Ez abban az
esetben is fönnáll, ha az új politikai elmélet, tudományos vagy
filozófiai rendszer az azt megelz ideológiai rendszerek, poli-

tikai elméletek és filozófiai tanok tagadásaként, bírálataként
és leküzdéseként jelentkezik." Ez a természetes értelmünk kri-

tikai joga, amivel a haladó tudományok fejldése érdekében
élnünk kell és amellyel sztálini értelemben élni is fogunk, a
hagyományoknak, a tárgyi és személyi reliktumoknak a forra-
dalmi éptésben való fölhasználásával. Az a szándékunk, hogy
ezzel a természetadta módszerrel új egyetemet létesítsünk, mely
a fiatalság egyeteme és a tudomány fiatalsága lesz. Goethe sze-

rint: „Nincs olyan múlt, melyet visszavárnunk szabad volna,
nincs más, csak az örök új, mely a múlt kibvült elemeibl
támadt."

Személyi reliktumokat említettem, mert ilyenek vannak a
múltból s ezeket is az említett fejldéstörténeti alapon kell

értékelnünk. A reliktum nem tévesztend össze a haladáskeli
elmaradottsággal, még kevésbé a haladásellenességgel. A meg-
maradás, a reliktumjelleg magában véve már beilleszkedni
tudást, a megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodást jelent.

A természetes fejldésben sem okoznak a reliktumok aka-
dályt, az emberi szellemmel tudatosított forradalmi változás-
ban pedig a jóhiszem régiek tudása és tapasztalata hozzásegít
az újak tapasztalatbeli, sokszor tudásbeli hiányosságainak
pótlásához és ezzel az átmeneti zavarok csökkentéséb ez. Szak-
mailag jót, csak jobbal szabad helyettesítenünk! A tudományos
haladás és egyetemünk újjáalakulása érdekében szükséges
kiválogatódás csak így lehet célravezet. A természetes fejl-
dést tudatosan folytató ember, mszaki fejlettségének és lát-

szólag korlátlan fejldési lehetségeinek tudatában, erejét túl-

becsülve, a Természet urának tudja magát és túlzásokra haj-
lamos. A közelmúlt tapasztalatai mutatják, hogy a szerves
élet fejldéstörténetébl leszrt viszonylagos törvényszersége-
ket, mint létért való küzdelem, kiválogatódás, felsbbrendség,
a tudományosság fedszíne alatt, mértéktelen és otromba er-
szakáraImi törekvésekre használták. Láttuk, hogy ennek az
eltévelyedésnek csak nagyon gyenge ellenszere volt a vallás,

megvalósítatlan írott tételeivel. Biztosabb és nagyobb kilátáso-

kat jelent védszerül kínálkozik itt az igazi természettudo-
mányos megismerés, a helyes tárgyi természetszemléletbl
következ önkritika, a felelsségtudat és legfképpen a termé-
szet egységében elfoglalt helyzetünk és jelentségünk kicsiny-
sége. Vagyis a természettudományos etika!

A földtan egyik alaptevékenységét az emberi közösség és

mveldés javára szolgáló anyagok hasznosításában és a föld-

fejldési törvényszerségek gondolati igazságainak érvényesi-
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lésében jelölhetjük meg. A megismerés, a természet és az igaz-

ság iránti szeretet és törekvés az a hajtóer, mely a természet-
tudományokat pontos módszerekkel, célunkra alkalmas, világos
fogalmazásokra vezeti. Ebben a tárgyilagos igazságkeresésben
rejlik a természettudományok nagy erkölcsi és nevel jelent-
sége, amely bels mveldési értékükön fölül, mai kultúránk
vezet és irányító részévé teszi ket. Természettudományos
megismeréseink lehetségeit végtelennek valljuk, következleg
a tárgyi igazságra való törekvésünk is korlátozatlan lehet. Ez
az igazság a természettudományos megismerésben kézzelfog-
ható valósággá, megvalósítható ténnyé válik. Ennek az igaz-
ságnak a megvalósítására kell törekednünk. Ebben a meg-
valósíthatóságban rejlik a természettudományos igazság
különbsége a hitvalló ember igazságkeresésével szemben, amely
mindenkor csak a hit keretén belül, megvalósíthatatlan marad.

Tárgyi reliktumként egyetemünk átalakulásában, a tudo-
mányos kutatás és tanítás szabadságát értjük és a tudomány
haladását óhajtjuk. Meggyzdésünk szerint a forradalmi vál-
tozás a tudomány fejldésének kedvez, mert a haladás itt is

forradalmi lökésekben nyilvánul. A társadalmi forradalom, az
emberi értelem forradalma, amelyet mai Psyclion-korunk irá-

nyítójának tartunk. Az értelmi forradalom hatalmas lendülete

mindig magával ragadja a tudományt, mely ezzel a lökéssel

új fejldési irányokban halad. A természettudományok mind-
egyike a Természet törvényeinek kutatásában, befolyásoltatás

nélkül haladó tudomány. Tudományos munkáink szabadságát
nem érinti az irányított tevékenység, még kevésbé a terv-

szeren megállapított keret, de megbéníthatja az egyik vagy
másik iránytól való elzárkózás, vagy egyetlen irányra történ
korlátozás, legfképpen pedig valamennyi irányzat felé egy-

formán érvényesíthet tárgyi kritikánk nyilvánításának meg-
akadályozása. Szabad mvelési lehetségeket várunk ilyen

értelemben az újjáalakult szocialista társadalmi berendezke-

désben. Az ilyen szabad fejldést biztosító társadalomnak ter-

mészettudományos gondolkodással elsegíti, építi és fönntartói

leszünk, mert természettudományos világnézetünk haladó szem-

lélete amúgysem egyeztethet össze semmiféle más, megalkuvó
vagy föltételeket szabó szemlélettel. Természettudományos kuta-

tásaink szabadságát is ugyanolyan korlátlannak várjuk, mint
ahogy megismeréseink lehetségeit is végtelennek valljuk,

líégen elvetettük Du Bois Reymond „ignorabizmusát" és

Baer kiváló orosz embriológus száz év eltti megállapítása áll

elttünk: „a tudomány forrása kimeríthetetlen, terjedelme föl-

niérhetetlen, föladata végtelen . . .
“ Mert a Természet csak las-

san, sok fárasztó kutatás és számtalan félreismerés után födte

föl eddigi megismeréseink anyagát s jól tudjuk, hogy összes

titkaiba még távolról sem -vagyunk beavatva, még mindig csak

az ismeretek küls udvarában ténfergünk. Egy okkal több, hogy
a szabad kutatásban korlátlanok lehessünk.

Tisztelt hallgatóim! Darabos és kissé csapongó fejtegetések-

kel törekedtem földtani alapozottságú természettudományos
szemlélettel idszer kérdéseinket megvilágítani. Ezen túlmen-
leg szerettem volna a földtan mai helyzetét és természetbölcse-
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leti .adottságait fölvázolni s ezzel a földtan köztudatban él
egysíkú megítélésének kereteit kell mértékben kitágítani.
A helyes megértés céljából összefoglalásként említhetem, hogy
Buch, a sztatikus földtan egyik kimagasló multszázadbeli
nagysága jelölte ki több, mint száz évvel ezeltt a földtan kuta-
tási célját, amit azóta elértünk s tudományos helyzetét a követ-
kez megállapítással: „Ha sikerülni fog a földtannak, az alak-
talan cseppti az ember uralmáig vezet óriási * fejldésbeli
kialakulást, meghatározott törvényszerségekre visszavezetni,
akkor méltón sorakozik azon tudományok sorába, amelyek
egymásbakapcsolódva a természet munkájának befejezésére
hivatottak"

.

Ezt a célt a földtan már egymagában túlhaladta,
mert tiszta materialista természetbölcseleti szemlélettel a termé-
szet fejldését, a Föld fejldéstörténeti megismerésével, az
embert, annak a természetet folytató tudatos mködésével, egy-
ségbe foglalni tudja. Tárgyának lényegébl következik, hogy a
földtani következtetések matematikailag nem bizonyíthatók,
csak valószínségek egyensúlyán alapulnak. A megfigyelési
tények sokasodásával ez az egyensúlyi helyzet változik ugyan,
az eddig biztosan beigazolt tényekkel azonban megállapításaink
máris szilárd kereteket adnak a továbbhaladásban.

A tudományos földtannak ilyen természetbölcseleti beállítá-

sával, az emberi elégedettséget is kívántuk elsegíteni, mert
Lamarck szerint „. . . az ember szüntelenül visszakívánja a
múltat, panaszolja a jelent, boldogságát a jövtl várja, csak
ritkán és csak részben lesz elégedett, ha egy világos értelem, a
filozófia ebben segítségére jön‘“. Pedig a múlt csak emlékezés, a
jelen költészet, a jöv pedig álom. A földtan és a természettudo-
mányok mindegyike azonban világos értelemmel folytatja

Buch említett értelmezésében a „természet munkájának
befejezésre irányuló tevékenységét .

44

Távol áll tlem, hogy mindezekkel a földtannak gyakorlati
céljait kétségbevonni vagy akár háttérbeszorítani kívánnám.
De a tudományos földtan gondolati elemeinek hangoztatása
egyetemünkön elengedhetetlen, mert a geológusképzés, annalc
tökéletesebb megvalósításában, a Szovjetunióban is, ilyen ala-

pokon nyugszik. A Földtan nem mszaki tudomány, gyakor-
lása és mvelése megfigyelési készségen és logikus földtani
gondolkodáson múlik, geológusképzésünkben tehát megfigye-
lésre szoktatásnak és a földtani gondolkodásra nevelésnek kell

túlsúlyban lenni. Tudománymvelés és gyakorlati tevékenység
a földtanban, azonos utakon és módszerekkel történik, tudo-
mány és annak alkalmazása egybeesik.

A tudománytörténeti adatok szerint a földtan sohasem volt

privilégizált, elzárkózó céh. Mindenki számára nyitva áll ma
is, aki a szakma mvelésével járó fáradalmakat bírja s á
tárgyi igazság bátor megvallására vállalkozik. A tények meg-
figyelésére. szorgalmas összehasonlítására és az elméletek
merész szétbontására van szükség s ezekkel a tulajdonságokkal
mindenki beállhat közénk. Ezért elsnek adtunk teret a reform
lehetségeiben a dolgozók sorából jelentkez érdek

1 döknek.
Tudománytörténetünk arra is tanít, hogy természettudományi
igazságaink nehezen vernek gyökeret és sokszor sokáig tart
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virágba szökésük is. Ezernyi tévedésünk volt, mieltt az
igazság valósága érvényesülhetett volna, de a megismerésnek
gondolata és rendszere, ha idközben meghaladottá válik is, meg-
játszotta a maga szerepét a tudomány és intézményeinek fej-

ldésében. Eredményeink nemcsak a saját kis területünkre
vonatkozó adatokból adódnak, mert fként általános vonat-
kozásokban, az eldök munkáját mindig figyelembe kell ven-
nünk. Részletet látunk, de mindig a Föld egészére kell gon-
dolnunk.

A természettudományos kutató eldök sokaságának, az
igazságok megismerésére vezet közös útjára büszkén tekint-

hetünk vissza. Ezen, az általuk kijelölt úton, kelet és nyugat
tudományos értékeinek birtokában, példájukkal iparkodunk
ket utolérve, a tudomány és a tudás fáklyáját, a közösség
érdekében és szolgálatában megvilágítóan magasba emelni és

fényeskeden átadni mindazoknak, akiket annak átvételére
itt nevelni törekedünk, akik az átvételre hivatottsággal jelent-

keznek és hivatottságot szereznek.
Szocialista fejldésünk szolgálatában ezt vállalják a ter-

mészettudományok egyetemi vonalon, abban a tudatban, hogy
további kell kormányzati megértés mellett, a természet-

tudományok szava lesz „az éltet tz és a sziklákat repeszt
pöröly“. Mondtuk, hogy a Természet pusztít és épít és ebbl az

ellentétes tevékenységbl egységgé formálódva, fejldés adódik.
Az ember, illetve az emberiség, ezt a természeti sajátságot
folytatja: háborúval és gylölettel, valamint békével és szere-

tetben. Haladó értelmiségünk érvényesülése tökéletesedésünk
betetzje, az utóbbinak, a békének és szeretetnek megvaló-
sulása lesz. Mert -,Nemo intrat in veritatem nisi per caritatem“,
természettudományos hitvallásunk is. Erre törekedünk és ennek
munkálását egyetemünk egyik ffeladatául tekintjük.

/



17

Magyarországi és erdélyi ásványolaj és

földgázkutató, illetve termel mélyfúrásokkal

fakasztott vizek vegyi összetétele

TELEGDI-ROTH KAROLY

Bevezetés.

Az utóbbi évtizedekben nagy számban voltak ásványolajat
§s földgázt kutató és termel mélyfúrások Erdélyben, a Nagy-
Magyar-Alföldön és annak peremi részeiben, valamint a
Dunántúl különböz helyein. Az ezekkel a mélyfúrásokkal
fakasztott vizekrl számos elemzés készült, amelyek alapján e
vizek különleges vegyi összetétele az irodalomban már több
helyen méltatást talált.

Az erdélyi fúrások konyhasós vize az ottani harmadkori
sóképzdmény és sótestek nagy elterjedése folytán természetes-
nek látszott. Meglep volt azonban, hogy az Alföldön lemélyí-

tett kutatófúrások is forró sósvizet fakasztottak, holott az alföldi

mélyfúrások sótesteket tartalmazó képzdményt eddig még
sehol sem mutattak ki. Ezek az alföldi sósvizek nagy hidra-
karbonát-, valamint jód- és brómtartalmukkal tntek ki

(Hajdúszoboszló, Debrecen, Tiszaörs, Karcag). A bükkszéki olaj-

kutató és termelfúrások példátlanul nagy hidrokiarbonát-
tartalmú sósvizet tártak fel ásványolajjal együtt és végül a
Magyar-Amerikai Olajipari Rt. Lispe, Lovászi, Lendvaújfalu
és Hahót mellett folyó ásványolajtermelése bséges módot nyúj-
tott ásványolajjal együtt feltör sósvízfajták részletes kémiai
tanulmányozására.

Az említett vízelemzések egyrészét különböz szerzk már
közölték (különösen 15), de legnagyobb részük eddig nem került
az irodalomba. Az elemzések jórészét az iparügyi minisztérium
bányászati kutatóosztálya legnagyobbrészt az Állami Földtani
Intézet laboratóriumában és részben a Debreceni Tudomány-
egyetem Orvos-vegytani intézetében készíttette el és így azok —
mint 1936—45-ig az osztály vezetjének — rendelkezésemre
auu

\
iaii

'
/^uioa monaoK Köszönetét mindazoknak akik enemnmunkámban a birtokukban lév vízelemzési eredmények át-engedésével hathatósan támogatni szívesek voltak.

E dolgozatom és fleg az ahhoz mellékelt grafikonok és

elemzési táblázatok már régebben (1944—45-ben) készültek.

A legutóbbi években több hazai szerz foglalkozott irodalmunk-
ban hasonló tárggyal, így Szádeczk y—K ardoss E.,

Tömör J. és Szutovy 0. Az dolgozataik az itt felhasznált

elemzések egy részét már közölték. E dolgozatokat további fej-
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tegetéseimben természetesen felhasználom és gondolatmenetem
azokéhoz csatlakozik.

Iparkodtam a rendelkezésemre álló hazai anyagot lehetleg
teljes egészében összegyjteni és összehasonlító tanulmány alá
venni.

Különböz ásványvizek vegyi összetételének összehasonlítása
céljából ma általánosan a disszociált, oldott, szilárd alkatrészeknek
— T h a n Károly által elször bevezetett módon — egyenérté-
kekre, illetleg egyenértékszázalékokra való átszámítása haszná-
latos. Az elemzések közvetlenül az 1000 gramm ásványvízben oldott

egyes szilárd alkatrészek grammokban, illetleg milligrammokban
meghatározóit súlyát adják meg. A milligrammban megadott súlyo-
kat elosztjuk a megfelel ionok (éspedig úgy anionok, mint katio-
nok) egyenértéksúlyaival. Egyenértéksúly az egy vegyérték ionnál
az ionban foglalt atom atomsúlyával, illetleg atomok atomsúlyai-
nak összegével egyenl, 2—3 stb. vegyérték ionoknál ennek a súly-

nak fele. harmada stb. A milligrammsúlynak az egyenértéksúllyial
való osztása megadja ezek szerint az illet ion 1000 gramm ásvány-
vízben foglalt mg-egyenértékeinek a számát, az ú. n. mval-értékét.

Ha valamely ásványvízre nézve az összes ionok (úgy aionok.

mint kationok) mvall értékei kiszámíttattak, minthogy elméletileg

minden egyes kation-egyenértéOí egy-egy anion-egyenértéket tart

lekötve, az összes kation mvalük összegének egyenlnek kell lennie

az összes anion mvalok összegével.

Az amerikai irodalom (Palmer 12. 7. lap) összegezi az ösz-

szes ion mvalokat (mely összegnek az elzek szerint fele esik az
anionokra és fele a kationokra), az így kapott értléiket . koncentrá-
ció-értékének nevezi és ezt átszámítja 100-ra, mely 100%-ból ezek
szerint 50 esik az anionokra és 50 a kationokra. Ez a módszer az
európai irodalomban nem terjedt el és én magam is megmaradtam
az eredeti Than-fele eljárás mellett, amely külön tartja és kiilön-

külön 100-ra (ú. n. egyenértékszázalékokra) számítja át úgy az

anion mvalokat, mint a kation mvalokat. Koncentrációnak neve-
zem az 1000 gramm ásványvízben foglalt összes kation, vagy ösz-

szes anion mvailok számát: a kett egymással egyenl.
Tanulmányomban felhasznált elemzési eredményék közös nev-

zre hozása sok nehézséggel járt. Az elemzések nem egységes mód-
szerrel, külön erre a célra készültek, hanem azokat az irodalomból
és egyéb legkülönbözbb adatokból kellett összeszednem és egy-
séges szempontok szerint átszámítanom. Arány’ag kevesebb pontos
teljes elemzést használhattam föl, az elemzések nagy része olyan,

amely csak egyes alkatrészek (az erdélyi földgázzal fakasztott

vizek elemzésében többnyire csak Cl és HCO3) meghatározására
szorítkozott. Minél teljesebb kép nyerése érdekében ezeket az

utóbbiakat is tekintetbe kívántam venni.

Az ásványvizek összetételében jelents mennyiséggel aránylag
nem sok ion vesz részt. Az anionok közül a Cl, a HCOs és SOi.

a kationok közül az alkáliák (Fleg Na), az alkáli földfemek (Ca

és Mg) és esetleg egy-két fém (Fe, Mn) az ásványvizek olyan

alkotórészei, melyek mennyiség tekintetében jelentséggel bírnak,

egyéb alkatrészek, ha jelen vannak is, a mennyiségi összetétel

általános képében alig okozhatnak eltolódást.
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Az ásványolajjal együtt elforduló ásványvizeikre általánosan

jellemz, hogy bennük S04 többnyire alig van. Ezt az irodalom
mindenütt kiemeli. Összehasonlító tanulmányaimban éppen azért
— tekintettel a felhasznált sok hiányos elemzési eredmény fennebb
említett természetére is — kiindulásként a Cl : HCCL viszonyt
választottam és kifejezésre kívántam juttatni a koncentrációt is.

Koncentrációként alapul minden esetben az anion mvalok összegét
vettem, teljes elemzéseknél az összes anion alvadókét (tehát SCL,
J Br stb. értékekkel együtt), oly elemzéseiknél pedig, melyeik csak
a Cl és H CO: tartalmakat határozták meg, e két ion mval-összegét.
Legnagyobbrészt „olajos

14 vizékrl lévén szó, feltehet, hogy ezen

utóbbi — hiányos — elemzésiek vizeiben S0 4 tartalom többnyire
nincsen, a C1+HC03 mval tehát iá legtöbb esetben csak lényegtele-

nül kevesebb a teljes anion koncentrációnál, tekintettel arra is,

hogy a J és Br mennyisége mindéig csak minimális.
Mindamellett grafikus ábrázolásban az ilyen hiányos elemzési

eredményeket a teljes elemzésléktl eltér jelzéssel vettem föl.

Elemzési táblázataimban ezek szerint a teljes elemzések kon-
oentrációértéke valamivel nagyobb a mellette feltüntetett

Cl + HCO 3 + SOi mval-értékek összegénél, a különbség (mély J
és Br-ra esik) mindenütt oly csekély, hogy grafikus ábrázolásnál
eltérést nem okoz. Nem kívántam az eredeti elemzési értékekben
változtatni, azért nem számítottam —

• mint gyakran szokás —
a J és Br-ot a Cl-hoz.

Mint fentebb említettem, a kation koncentrációnak (a kation
mvalok összegének) elméletileg egyenlnek kellene lenni az elbb
elmondottak szerint alapul választott anion koncentrációval.
A gyakorlatban az elemzési eredmények átszámításánál a kett
között csaknem mindég (néha jelens) különbség- mutatkozik
(1. Krejci-Graf 15. 609. 1.). Az ásványvizekben ugyanis nem az

összes oldott szilárd részek foglaltatnak ionizált állapotban, így
a „kolloid“-okat külön szokás kimutatni és ezek a kolloidok részben
olyan kationokat is megkötnek, melyek az elemzési eredmény
összeállításakor az ionok közé kerülnek. Az elemzés gyakran nem
mindent mutat ki és elkerülhetetlen elemzési hibák is közre-
játszanak abban, hogy a két mval-összeg pontosan majdnem
sohasem egyezik. Olyan elemzéseket, melyeknél valószín, hogy
hibásak (pl Tótkomlós3 1. 80. oldal) fejtegetéseimbl kihagytam.
Kisebb hibák az összehasonlítások nagyvonalú képében zavart
nem okoznak.

Összehasonlításaimban a kationokat két csoportra bontottam:
alkáliakra és alkaliföldfémek + fémek csoportjára és az elemzési
eredményekbl e két csoportra kiszámított mval-összegeket ará-

nyosan átszámítottam az alapul választott anion koncentráció
értékére, miáltal a két (anion és kation) koncentráeióériék egyen-
lvé vált. Elemzési táblázataimban a földfémek + fémek mval-
órtékei kerülnek feltüntetésre, ezek és a koncentrációértékek
különbözetei adják az ladkali mval-értékeket.

Az összes felhasznált ásványvízelemzésekbl következetesen
ugyanezen a módon számítottam ki a fentebbiekben leírt és jellem-
znek választott értékeket és így azok valóban összehasonlításra
alkalmasak.
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Vannak az ásványvizeknek olyan oldott szilárd alkotórészei is,

amelyek ugyan általában csak elenyész kis mennyiségben vannak
jelen, de viszonylagos kisebb vagy nagyobb mennyiségük, ille-

tleg esetleges teljes hiányuk az illet ásványvízre gyakran nagyon
jellemz. Az összehasonlító vizsgálataink tárgyául szolgáló vizekre
(a már említett S04-hiányon kívül) gyakran igen jellemz a kat-
ionok közül a K, az anionok közül a Br és J viszonylagosan
nagyobb mennyisége- Ezeket azonban már csak azérí is, mert
a rendelkezésemre álló elemzések legnagyobb részében mennyi-
ségük nem határoztatott meg, általában figyelmen kívül hagytam.
A J és Br mval értékei azonban — mint már fönnebb említettem
elemzési táblázataimban teljes elemzéseknél a koncentrációárték-
ben bennfoglaltatnak.

Összehasonlító tanulmányaim révén különösen két kérdésre
óhajtottam fényt vetni. Az ásványolajat és földgázt kutató mély-
fúrásainkkal fakasztott sósvizek nagy részében (az alföldi és
dunántúli mélyfúrások vizeiben, de különösen a bükkszéki olaj-

termeléssel együtt fakasztott vizekben) talált feltnen nagy
alkálin- és hidrokarbonáttaria'om jelentségét kívántam közelebb-
rl megvizsgálni és másrészt párhuzamba kívántam állítani olaj-

termelés tekintetében medd kutató-mélyfúrásainkból származó
vizeink vegyi összetételét hazai és külföldi ásványolaj termeléssel
együtt fakasztott konyhasós vizek vegyi összetételével. Az össze-
hasonlítás körébe belevontam ásványolaj- és földgázelfordulá-
sokkal semminem összefüggésbe nem hozható ásványvizek, ille-

tleg mélyfúrással fakasztott vizek vegyi összetételét is. Az ilyen

összehasonlító elemzések kiválasztása 'többé-kevésbé ötletszeren
történt, ebben a tekintetben tanulmányom természetesen távolról
sem tart igényt teljességre.

Összehasonlításaim alapján elssorban is a származás kérdé-
sére vonatkozó támpontokat kerestem.

a) Vízelemzési eredmények összehasonlításának módja.

Ásványvízelemzések eredményeinek egymással való össze-

hasonlítására különböz módszereket szokás használni.

A Palmer-féle módszer szerint valamely természetesvíz kémiai
jellegét annak két ftulajdonsága adja meg: a ,.szalinitás", ame-
lyet az ers savak hidrolitosan nem bomlott sóinak (kloridok,

szilfátok, nitrátok) viszonylagos mennyisége szab meg és az
, alkalinitás", melyet a gyengébb savak hidrolitosan bomlott, sói

(fleg- hidrokarbonátok) okoznak. Megkülönböztethet primer és

szekunder szalinitás, valamint primer és szekunder alkalinitás.

(12. 7. lap), a következ séma szerint (14. 35. lap):

szalinitás

- (ers savak)

alkalinitás

(gyenge savak)

primer

(alkáliák)

egyensúly
ers savak: alkáliák

fölösleg

gyenge savak: alkáliák

szekunder
(földfémek + fémek)

fölösleg
ers savak: földfémek +

fémek

egyensúly
gyenge savak: földfémek +

fémek
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Két eset lehetséges. Ha az ers savak egész mennyisége nem
köti le az összes alkáliákat, akkor a primer szalinitás az ers
savak egyenértékszázalékával egyenl, az alkáliáiknak fennmaradó
fölöslege pedig1

, mely gyenge savakhoz van kötve, a primer alkali-

nitáis értéke: ilyenkor szekunder szalinitás nem lehet, mert hiszen

ers savakból nem marad fölösleg. A gyenge savaknak az alkáliák-
hoz kötött hányadán felül fennmaradó ré.-ze köti le a földfémeket

-f- fémeket, ez a szekunder alkalinitás értéke. A másik lehetség az,

ha az ers savak mennyisége nagyobb, mint az alkáliáké. Ilyenkor
az eres savakból az alkálink lekötésén felül fennmaradó fölösleg

a földfémek + fémekbl köt le egy részt, ez. a szekunder szalinitás

értéke. Ebben az esetben viszont nincs
.
primer alkalinitás (alkália-

fölösleg), csak szekunder alkalinitás, mely a földfémek + fémek
fennmaradó részét, illetleg a gyenge savaknak a földfémfölösleg
által lekötött egész mennyiségét adja meg. A négy érték közül tehát

mindég csak három szerepelhet és ezek -— ha egyenértékszázalé-
kokkal dolgozunk — együttesen 100-at tesznek ki. Mindég van
tehát primer szalinitás (PS) és szekunder alkalinitás (SA), de
a másik kett — szekunder szalinitás (SS) és primer alkalinitás

(PA) — közül csak vagy az egyik vagy a másik lehetséges.

Az elbbiekben jellemzett Palmer-féle „reakció t u 1 a j d on ságck“
kiszámított értékei, de különösen azoknak a továbbiakban ismerte-

tend grafikus ábrázolása az ü. n- „reakeió-rombus“ szemléltet
képet adnak az ásványvizek vegyi összetételének bizonyos rokon-
sági kapcsolatairól. A Palmer-féle értékek azonban csak teljes

elemzéstk eredményeibl számítható ki- holott a rendelkezésemre
álló elemzési eredmények nagyrésze hiányos, amennyiben csak
a 01 és HCO:: értékeket adja meg. Ilyen hiányos elemzési ered-

mények a Palmer-féle diagrammba nem voltak felvehetk. Azon-
kívül— mint arra már K r e j c i-Gf raf is rámutat — (14- 37. lap) a

Palmer-féle értékek csupán néhány fontos vegyi tulajdonság- meis-

terségas összefoglalására szoiútkoznak és így nem mindenben
teszik lehetvé az ásványvizek természetes jellege felett való álta-

lános áttekintést. így elssorban is a Palmer-féle módszer nincs
tekintettel a koncentrációra. A továbbiakban pedig látni fogjuk,

hogy geológiai származás szempontjából gyakran egészen máskép
kell értékelni bizonyos híg oldatokat, mint azokkal közel vagy
esetleg teljesen azonos Palmer-féle értékekkel bíró töményebb
ásványvizeket. Éppen ezért összehasonlítás céljaira a Palmer-féle
eljáráson kívül más, olyan módszert is kerestem, amely a kon-
centrációviszonyokat is kifejezésre juttatja.

Harrassowitz az ásványvizeknek a vegyi összetétel alap-

ján rokon csoportokba történ összefoglalása céljára a lehet leg-

egyszerbb következ módszert ajánlja. (9.)

Az egyenértékszázalékokban kifejezett elemzési eredménybl
ki kell venni a C1+ S0 4 értéket (f), mely egyenl 100—HC03-mal

(a jelentéktelen Br, J stb. értékek a.01-hez számítandók), valamint
a Xa + K értéket (a), me’y egyenl 100— (Ga + Mg)-al (a jelenték-

telen Li, XHí az alkáliákhoz, Ba, Sr, fémek a Ca-j-Mg-hoz veen-
dk). A különböz elemzésekbl kiszámított f és a egyenértók-
százalék értékek egymással közvetlenül összehasonlíthatók, külö-

nösen a következ leegyszersített módon. Ügy az f, mint az «
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egyenértékszázalék értékeket csoportokba osztjuk, melyek 0—5%,
5—15%, 15—25%, 25—35% stb. 95—100%-ban állapíttatnak meg.
Az ugyanazon csoportba tartozó f és a értékeket 0 (0—5%), 10
(5—15%), 20 (35—25%) stb. 100 (95—100%), illetleg ezeket, a szá-

mokat 10-zel osztva, 0, 1, 2, 3 stb. 10 számokkal jelöljük meg.'
Az f és ff-nak megfelel két számot egymás után írva, megkapjuk
az illet ásványvíz leg-egyszerbb, a különböz ásványvizek egy-
mással való összehasonlítására alkalmas kémiai formuláját.

Harrassowitz módszere valóban a lehet legegyszerbb és.

szemléltet, de a koncentrációviszonyokra éppúgy nincs tekintettel,

mint a Palmer-féle eljárás

b) Vízelemzési eredmények grafikus ábrázolása-

Egyes vízelemzési eredmények grafikus ábrázolására a hazai
irodalom is ajánl módszereket. Dalmady csillag-ábrája (4) oly-

módon készül, hogy egy kör sugaraira az egyes ionok egyen-
értékszázalékaival arányos távolságokat visz fel és a kapott pon-
tokat egymással összeköti. Az így elálló csillagalakú idom az
illet víz összetételére jellemz és a különböz jelleg vízössze-

téteieknél nagyon eltér, szemléltet képet ad. Ma u eh a (19) ezt a

módszert annyiban tökéletesítette, hogy az ugyancsak csillag-

szer ábrázolásában az egyes ionoknak megfelel szektorok terü-

letei az illet ionok egyenértékszázalék számaival arányosak.

Bármilyen szemléltetek is a Dalmady- vagy Maucha-féle. vagy
más hasonló ábrázolással készült idomok, nagyobbszámú elemzési
eredmények összehasonlítására nehézkesek és kevésbé alkalmasak-
mint megfelel összefoglaló diagrammok.

A Palmer-féle értékeket az ú. n. , reakciós rombuszban szokás
grafikusan ábrázolni, mely ábrázolásnál kiindulásul az általában
használni szokott egyenl oldalú háromszög diagramm szolgál-

Egyenl oldalú háromszögben, ha valamely csúcsnak a szemközt
fekv oldaltól mért merleges távolsága 100 egység, akkor a három-
szögön bélül fekv bármely pontra nézve a három oldalhoz ugyan-
azon egységben mért merleges távolságok összege ugyancsak
luO-at ad. A „reakciós rombus“ két egyenl oldalú háromszöget
egyik oldalával egymásmellé állít és a közös oldal két végére
kerül a PS és az SA. az a kát Pahner-féle érték, lamely minden
vízelemzésbl kiadódik- A rombus kiét hegyesszög csúcsára PA
és SS kerülnek, azok a Palmer-féle értékek, amelyek közül vagy
az egyik vagy a másik lehet csak jelen. Aszerint, hogy a kett
közül melyiket adja ki az illet vizelemzés Palmer-féle kiér óke-

lése. aszerint kerül az illet vízelemzés vetületi pontja vagy a fels
vagy az alsó háromszögbe. Az egyes pontok felrakása úgy tör-

ténik, hogy a háromszög alapja felel meg az illet érték 0 és

csúcsa 100%-ának.
A rendelkezésemre álló és összehasonlítás körébe vont hazai

teljes ásványvízelemzési eredményekbl kiszámított Palmer-féle
értékeket és Harrassowitz-féle képleteket elemzési táblázataimba
fölvettem.

A Palmer-féle reakciós rombust az 1. ábra, az egyszer derék-
szög koordinátarendszerbe összefoglalt Harrassowitz-féle képle-

teket a 2. ábra tünteti fel.



összes

alkáliök

sszesfö/dfémek

+

fémek
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2. ábra.

HARRASSOWITZ-FÉL E F ÉS A ÉRTÉKEK
DIAGRAMMJA.

Minthogy azonban sem a Falmer-léle módszer szerint készült,
sem a Harrasisowitz-féile diagrammok nem mutatkoztak céljaimra
mindenben kielégítnek, saját elgondolásom szerint egy harmadik
— igen egyszer — ábrázolási módot is választottam, mely alkal-

mas arra, hogy vele az általam összehasonlítás körébe vont összes
elemzési eredmények, tehát a hiányosok is, összefoglalhatók
legyenek.

Legújabban Szádeczky-Kardoss E. vezetett be egy igen
szellemes ábrázolási módot, amely ugyanabban az egyenloldalú
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háromszögben tünteti föl a három f kation-csoport mellett a
három f anion-csoportot is. (33.) Ez az ábrázolási mód sok tekin-
tetben célszerbb és szemlóltetbb különböz ásványvizek vegyi
természetének közvetlen összevetése szempontjából minden eddi-
ginél. Kifejezésre juttatja a sótartalmat (koncentrációt) is a vetü-
leti pontba tett jellel.

Különleges feladatom tárgyalásának céljára azonban ezután
i's célszernek látszik az áltálam választott, elssorban is a kon-
centrációviszonyok összefüggéseit és a hiányos elemzési eredmé-
nyeket is feltüntetni kívánó ábrázolási mód. amelyet talán kon-
centrációs diagrammnak nevezhetünk. (3. ábra) Egyszer derékszög
koordináta rendszerben aziaibszoisszatengelyre a koncentráció kerül,
a fönnebb már eladott értelemben az 1000 g oldatban foglalt

összes anion (= (kation) mg-equivalenselk (mval) száma. Teljes
elemzéseknél ez az érték az összes negatív ionokat magában fog-

lalja, hiányos (fleg erdélyi) e’emzéseknél csak a Cl+HCO.. mval
értéket, ami azonban tekintettel a szóban forgó vizeknek általában
csekély SCh-tártálmára és egyéb anionok (J, Br) minimális meny-
nyiségére, az illet elemzési eredmény vetületi pontjára nézve
általában csak jelentéktelen eltolódást jelent és az összehasonlítás
lehetségét alig érinti. Az ordináta tengelyen, az egyenloldalú
derékszög háromszög vertikális befogóján, ez a koncentráció
a Cl és HC03 inval-értékekre bomlik, ami mellett számbavehet
S0 4-mvalértélk is feltüntetésre kerüli. A 3- ábra C) -diagrammjának 0

csúcsban összeszkül részét B) ésA)-ban felnagyítva megismételtem.

A koncentráció 0 csúcsból a háromszög területén belül húzott
egyeneseken a különböz koncentrációjú, de azonos Cl (+ SOi) :

HCOj arányú (nevezzük a továbbiakban ezt a viszonyszámot
01-hányadósnak) ásványvizek vetületi pontjai fekszenek. A három-
szög területét 4, 1.5, 0-67, 0.22 Cl-hányados vonaliakkal öt szektorra

bontottam (a C. grafikonban még egy hatodik, 9 Cl-hányados vonal
is feltüntetésre kerül) és ícy jól összehasonlítható, hogy különböz
koncentrációknál mely Cl-hányados szektorok tartalmazzák az

elemzési pontok zömét.

A koncentrációs diagramm felöleli az összes feldolgozott elem-

zési eredményeket és azokat egy táblázatban, a növeked kon-
centráció szerint, önként adódó csoportokba foglalva, hiányfalanul
fel is sorolja. Hogy bármely elemzés helye a diagrammban köny-
nyen fellelhet legyen, egy külön táblázat a termhelyeket a hoz-

zájuk tartozó koncentrációkkal együtt betrendben is felsorolja,

A felhasznált elemzések táblázatai-

1—8, (1. 24—46. oldalt.)

T. A VÍZELEMZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA.

A megvizsgálás köi’ébe vont elemzési eredmények a 3. ábra
koncentrációs diagrammján a koncentráció fokozatos növeke-
désével önmagától adódó három és egy azoktól elkülönült ne-

gyedik csoportba oszthatók be és ezek a lesöpörtök — a negyedik
kivételével — a Palmer- és Harrassowitz-féle diagrammokban
is jól elkülönülnek.
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a) 1. csoport (l/a, Vb és 1/c alcsoportokkal).

A koncentrációs digramm (3. ábra A és B ábrák) szerint

ebbe a csoportba a viszonylag leghígabb vizek tömörülnek mint-
egy 60 koncentrációig, de azon túl is folytatódnak, a feltnen
eltér jelleg 2. csoportba sorolt vizekkel párhuzamosan, az

erdélyi savanyúvizek során, egészen Málnás (konc. 137)-ig.

A koncentrációs grafilkcnbóil kivehet adatok szerint ez az
1. csoport eléggé heterogén elemekbl áll. Az ide tartozó vizek
általában erteljesen hidrokarbonátosak, Cl-tartalmuk arány-
lag kisebb. Legnagyobb részük a 0.67 alá es Cl-hányados szek-

toi'ban fekszik, csupán néhány dunántúli liígabb telepvíz
(Lujfi, Bupa” Bup3’), valamint Karcag” válnak ki aránylag
nagyobb Cl-tartalmulkkal. Az ide tartozó vizek közül a 30 konc.
alá esk legnagyobb részét jelents mennyiség SOi-et is tar-

talmaz (karszt-hévvizek), ezzel az „ers savak" mennyisége
(HCO :i-al szemben) tetemesen megnövekedik.

Ebbe az 1. csoportba esik a budapesti és egyéb rokon hév-

vizeken kívül nehány alföldi artézi kút So4-mentes vize (Mtúr,
Sze Szó, Tótkd és (néhány alföUdi mélyfúrás magasabb zónák-
ból származó hígabb vize (Tik’, Ivaba’. Karc’), ide esnek a mez-
kövesdi mélyfúrás elemzései, a hahóti elemzések (Hah?, Hahu,
Habig), valamint a Budafapusztai-Lovászi-i telepvizek közül
egyes további alacsony koncentrációjuak is (Lov49, Bup.n, Lovivi),

mely utóbbiak azonban éppúgy, mint az elbb említett híg
budafapusztai telepvizek, e telepvízjellegüket SCb-mentességük-
ben magukon viselik.

Az összehasonlítás körébe vont németországi stb. lúgos
sósvizek közül Ems jól beilleszkedik ebbe a csoportba, Baden-
Baden ellenben ersen kiüt magas kloridtartalmával és a

továbbiakban említend erdélyi híg sósvizek csoportjába kerül.

Az erdélyi savanyúvizek (Elp, Borsz, Kászcn, Tusm, Máin)
jellegzetes, minimális, kloridtart'alommaí jellemzett sorozatá-

ban (Cl-hányados ersen 0.22 alatt) fut ki a magasabb koncen-
trációk felé' az 1- csoport és ide illik a sajátos összetétel kis-

terenyei vízelemzés is.

Az 1. csoport mezejében megjelennek romániai telepvíz-

elemzések (Rí

—

4) és erdélyi földgázkutatófúrások magasabb
szintjeibl származó híg sósvizek is, ezeket az utóbbiakat azon-
ban már itt is jól elkülöníti az 1. csoport többi tagjaitól a
viszonylag magasabb Cl-tartalom.

Az így körülhatárolt 1. csoport a reakciótulajdonságok
Palmer-féle diagrammjában (1. ábra) is jól elkülönül a többi
csoportoktól, a reakciós rombus ÉK4 felére-

A budai hévvizek és rokonaik az ers savak fölöslegével

jellemzett SS-háromszögbe esnek. Ez a jelenség e vizek viszony-

lagos alkália szegénységével, illetleg földfémekben való gazdag-
ságával függ össze (legnagyobb részükben 2 földfém mvalra
1 alkáli mval, vagy ennél is kevesebb esik), minek következté-
ben a viszonylag nem nagy (az anion-koncentráció felét leg-

többnyire meg nem haladó) mennyiség ers savak (Cl + SO4)-

ból az alkáliák teljes lekötésén felül még mindég marad fölös-
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lég a földfémek egy részére is. A földfémek nagyobb része

hidrökarbonát alakjában van a vízben. Ebbe a csoportba esik

azonos reaikciótulajdonságai alapján a fennebb említett Háln is.

A budai hévvizek közül Császárfürd, továbbá Sikonda,
Hahn és Haliig, Harkány, valamint a mezkövesdi mélyfúrás
vízelemzései már a PA-SA vonalon túl, a primer alkalinitással
(alkali fölösleggel PA) jellemzett háromszögbe kerülnek át:

ez az alkali fölösleg jellemzi (a továbbiakban említend, magas
koncentrációjú 3. csoport, az erdélyi sósvizek, kivételével) a
megvizsgált elemzések legnagyobb részét. Az 1. csoport elem-
zéseinek pontjai itt a PA háromszög északkeleti oldala és északi
csúcsa felé húzódnak szét és három külön alcsoportba csoporto-
sulnak, melyek eltér jellegei bizonyos fokig már a koncentrá-
ciós diagramban is kifejezésre jutnák, de itt sokkal feltnbbek.

Az la) alcsoportba a minimális primer salinitással (ala-

csony Cl + SO4 tartalommal) jellemzett erdélyi savanyúvizek
különülnek el Páráddal együtt, közülük Málnást jellemzi a leg-

nagyobb primer alkalinitás. Sajátos jellegükkel kiesnek innen
Tusm és Bálv.

Kisterenye legnagyobb primer alkali nitásával már csak-
nem a PA csúcsban fekszik és körülötte csoportosulnak lb al-

csoportként egyes alföldi kutakból, valamint alföldi mélyfúrá-
sok magasabb szintjeibl Származó híg vizek (Sze, Szó, Mtúr,
Tkürt’), a dunántúli, olajra medd, görgetegi mélyfúrás vizével
együtt.

Végül az le) alcsoportnak a PA-SA vonalon, de a PA csúcs
felé elhelyezkedett pontjaiban nehány alföldi mélyfúrás vizével
együtt azok a híg dunántúli telepvizek csoportosulnak, melyekrl
a koncentrációs diagramon elkülönített 1. csoport tárgyalásánál
már megemlékeztem (L0V49, Bup«i, L0V43, továbbá Bupoi, Bups\
Lujf4 és B 11P 3”). Ezeket az elemzéseiket alacsony SA érték (ala-

csony földfémtartalom) jellemzi, ez a jellemz vonás végig-

húzódik a továbbilakban tárgyalandó 2. csoporton is, tehát a

dunántúli és alföldi telepvizeink egész sorozatán. Ebbl a soro-

zatból az le) alcsoportba es telepvizeinkben a legnagyobb
a viszonylagos alkálin fölösleg (PA), ebben a tekintetben csak
az lb) alcsoport (Kisterenye stb.) vizei múlják felül. A 2. csoport

során — mint látni fogjuk — a PA érték fökozatosan csökken.

Romániai elemzések (Rí—

R

4)semleges helyen, mindenesetre
az 1. csoport mezejének a magyar- telepvizek zöme felé es szé-

lén fekszenek.
A Harrassowitz-féle értekekbl szerkesztett diagrammon

(1. ábra) az 1. csoport, valamint az abból kikülönített la, lb és

le alcsoportok éppen olyan jól elválnak egymástól és a többi

csoportoktól, mint a Palmer-féle reakciós rombusban.

A továbbiakban külön 4. csoportba foglalt bükkszéki elemzé-
sek és a velük rokon Inke2 reakciótulajdonságaik alapján úgy
a Palmer-, mint a Ha rra s

s

0\v i

1

2T-fé 1 e grafikonokon az 1/c cso-

portba esnek, mint látni fogjuk, ezeket a rokon reakciótulaj-

donságú többi vizektl jóval nagyobb koncentrációjuk külön-
bözteti meg.
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b) 2. csoport.

A koncentrációs diagrammban (3. ábra A. és B. nagyítá-
sokban) ebbe a csoportba sorolt elemzési eredmények konc.
60-tól konc. 440-ig (Lov2 437) terjednek és igen jó, egységes cso-

portot alkotnak. Ebbe a csoportba esnek — az 1. csoportnál
említettek kivételével, melyek azonban a Palmer-grafikonok-
ban ide szorosan csatlakoznak — az összes dunántúli — ásvány-
olajat kísér — telepvizek és az alföldi mélyfúrásokból fakasz-
tott sósvizek.

Az ide sorolt elemzési eredmények a koncentrációs grafikon-
ban konc. 60-nál élesen elválnak az 1. csoporttól azáltal, hogy
viszonylagos Cl-taríalmuk itt hirtelen ersen megnövekedik
s vetületi pontjaik zöme (SO4 hiány mellett) az 1.5 Cl-hányados-
sal határolt szektorban sorakozik, csak egyes — a többiektl
kiüt— elemzések érik el, illetleg lépik (alacsonyabb Cl-hánya-
dos félé) túl ezt a Cl-hányados határvonalat (Lovsa, Lujf ;! ,

Tótk3). A koncentráció növekedésével a viszonylagos Cl-tarta-

lom még jobban megnövekedik, konc. 150 fölött már az összes

vetületi pontok a Cl-hányados 4 vonal által határolt széls szek-

torba csoportosulnak. A viszonylagos HCOs-tartalom tehát a
koncentráció emelkedésével nagyvonalúan csökken.

Az 1000 g oldatban foglalt mvalok száma szerint ezek 3 sós-

vizek nagyjából a brakkvizek. sorába tartoznak legnagyobb
részük azonban még a Káspi tenger koncentrációját sem éri el.

(L. koncentrációs diagram.)

Az erdélyi savanyúvizek közül a többiektl feltnen eltér
összetételük és viszonylagosan magas Cl-tartalmuk révén ebbé
a csoportba kerülnek Tusnád2 (Szt. Ilona forrás) és Bálványos.

Az összehasonlítás körébe vont német, osztrák és csehszlo-
vák ásványvizek közül Sódén, Kissingen ('aránylag magas S04

-

tartalommal), Homburg, B. Hall és Orb (jelents SCh-tartalom)
beleilleszkednek a magyar elemzések közé. Luchatschowitz
viszonylag alacsony Cl-tartalmával (Cl-hányados 0.67 alatt) a.

Kter—-Máln-vonal felé üt ki.

A romániai elemzések közül Rs

—

R13 sorakoznak a 2. cso-

port elemzési pontjai között, az erdélyi földgázkutató fúrások
sósvízelemzései közül pedig legnagyobbrészt a magasabb szin-

tekbl származók esnek ide.

A Palmer-féle reakciós rombusbán (1. ábra) a koncentrá-
ciós grafikonban megkülönböztetett 2. csoport elemzései a PS

—

PA határvonal közelében (minimális földfémtartalommal) ke-
vés megszakítással az le alcsoport folytatásában foglalnak he-
lyet, zömük megközelíti a PS—PA határvonalat (csökken alkáli-

fölösleg) és egyrészük átkerül az SS-el jelzett háromszögbe, a
továbbiakban említend 3. csoport háromszögébe is, hol a Cl-

tartalom emelkedése és az alkáliák viszonylagos csökkenése
következtében az elbbi nemcsak, hogy az összes alkáliákat
leköti, de azonkívül még földfémekhez kötött Cl-fölösleg is mu-
tatkozik: ez a tengervíz és a romániai telepvizek legjellemzbb
sajátsága.
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Már ebbe az SS-el jellemzett háromszögbe esnek a kon-
centrációs grafikonon a 2. csoporthoz sorolt elemzések közül a
dunántúli telepvizek sorából kiüt Lov2 , továbbá Mim. Csíz,
Perzs, Ferszs, valamint a hajdúszoboszlói 2. sz. mélyfúrás leg-

nagyobb mélységeibl fakasztott vizek. Hszlo 2
”” és Hszlo 2

”’”,

utóbbi már a 3. csoport (erdélyi földgázos sósvízelemzések) szé-

lén fekszik.

Az erdélyi savanyúvízelemzések közül Tusn2 (Szt. Ilona for-

rás) a PA és az SS-el jellemzett háromszögek semleges határ-
vonalának közvetlen közelében ersen megközelíti a 2. csopor-
tot, de még jelentsebb földfémion-mennyiséget mutat fel, Bál-
ványos elemzése egyenesen egybeolvad a 2. csoporttal.

A koncentrációjuk alapján a 2. csoportba es romániai telep-
vízelemzések a reakciós rombusnak ezekre a peremi sósvizekre
jellemz helyén (1. Krejci-Graf 14. 36. 1. 5. ábra), a PS csúcs
szomszédságában helyezkednek el, köztük és a továbbiakban
jellemzend 3. csoportba es romániai peremi sósvízelemzések
között reakciótulajdonságok tekintetében lényeges különbség
nincs. Vegyesen, részben még a PS-sal jellemzett háromszögbe,
nagyobb részükkel az SS háromszögbe esnek.

Ezek a rokonsági kapcsolatok éppúgy kitnnek a Harrasso-
witz-értékekbl szerkesztett diagrammból (2. ábra) is, csak va-
lamivel elnagyoltabb formában, amennyiben a Harrassowitz-
grafikonnak ezen a részén ugyanabba a pontba nagyobb számú
elemzés esik és közöttük különbség így kifejezésre nem juthat.

c) 3. csoport.

A koncentrációs diagrammon (3. ábra) a 3. csoportnak a
Lov 2 (konc. 437)-énál nagyobb koncentrációjú sorozatában
romániai és amerikai elemzéseken kívül kizárólag csak erdélyi
földgázkutató fúrások sósvízelemzései foglaltatnak. A részben
ebbe a koncentrációtérközbe is átnyúló, különleges helyzet
4. csoportról a továbbiakban lesz szó.

Krejci-Graf szerint (14. 47. oldal) konc. 500-nál kezddnek a
jellegzetes összetétel romániai peremi sósvizek.

A 3. csoportba sorolt vizekben uralkodó a sósvízjelleg.

jellemz a nagy Cl iontartalom, mi mellett a visonylagos HC03
-

tartalom a 2. csoport határos részén mutatkozó viszonylagos
HCCK-tartalomnál is mind kisebbre csökken. A vetületi pontok
a 4-es Cl-hányados vonalán belül, majd csakhamar ennél is

szkebb szektorba, a 9-es Cl-hányados vonala mögé és azután
közvetlenül a diagramm határvonala mellé sorakoznak. Ezek
a vízösszetételek a tengervíz átlagos összetételével jelzett szali-

ner övbl a szuperszaliner övbe lépnek át és a koncentráció
tetemes értékeket ér el. Egyes nyárádszeredai földgázkutató
fúrásból származó sósvizek koncentrációja 3200 rnval fölé is

emelkedik (Nyi””” 3266 mval), de romániai vízelemzések között

még ennél koncentráltabb is akad (IÍ33, Campina 39. sz. fúrás,

mely a meoti emeletbl 4374 mval sótartalmú vizet adottb Olvan
koncentrációk ezek, melyek már ersen megközelítik a 25° C-nál

telített tiszta NaCl-oldat 4753 mval koncentrációját.
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8. Német, osztrák, csehszlovák lngos-sósvízek elemzései. Tengervízelemzések

Vízminta
származása

Irodalom;

Jele

Koncentráció

(100

gr

oldatban

mval,

összes

anionok)

luOJ gr oldatban
mval

IS,
'rK c

Zc>.

o ^
- C3

x c

S

ö w

2^ >
=

Szabad
CO,

hmérséklet

°C

Cl HC0 3 SO*

II *

5

. c5

2 Ö

*1
c

ti

S ^ c
.22©'

Ems
Kránchen I.

42. 27j. 1.

Ems 51.1 17.1 32.7 0.44 0.53 6.5

1100

- 4 '.1

Luhatschowitz
VinzeuzqneEe
42. 270. 1.

-Lu-
liatsch

121.5 44.7 76.5 0.3 0.58 17 - - -

Sódén am Taunus
Milchbrunnen
42. 27 . 1.

Sód 69.2 43.7 16.4 0.1 2.67 16
- - -

Kssingen
Rák iczy
42. 24 ,. 1.

Kiss 147.9 109.8 22.4 15.43 5.6 44.2 - - -

Hombnrg .

El sabeth brunnen
42. 270. 1.

Homb 184. -1 162.1 23.7 0.5 6.75 39 - - -

Orb
Pb í 11 ipsquelle
42. 270. 1.

Orb 493.4 339.1 33.7 28.0 10.89 82 - - -

Sa’zuflen
Paulinenbrunuen
42. 27 1. 1.

Salz 985.2 876.5 27.1 72.0 35.00 65 - - -

Baden-Baden
Friedrichsquelle
42. 269. 1.

Bad B 44." 38.5 2.5 3.24 16.7 6.6
- - -

Bad Hall 0. Ö.
Tassiloquelle
42. 288. 1.

BHall 230.4 224.6 4.7 0 48.2 13.7

41.9

Tengervíz
k zepes sszetétele
Dittmar szerint
42. 297. 1. és 77. 21. 1.

- 607.2 559.0 1.2 Oi).9b 504.96 129.0 - - -

Kásp! tenger

17. I 8. 1.

- 218.9 153.4 0.79 64.63 275.9 78.6 - - -

Fekete tenger

17. 23. 1.

- 342.3 310.0 1.3 31.0 262.3 74-6 - - -
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Az erdélyi földgázkutató mélyfúrások sósvizeirl — saj-

nos —• csak kevés teljes elemzés állott rendelkezésemre. Fel-

tn, hogy a nyárádszeredai 1. sz. fúrás magasabb szintjeibl
származó sósvízben (Nyi’” és Nyi””) aránylag magas S04-tarta-

lom volt kimutatható. Hogy ez a mélyebb szintekben is meg-
marad-e. arra vonatkozólag — teljes elemzés hiányában — adat
nincs.

Az összehasonlítás körébe vont németországii sósvizek közül
985 mval koncentrációjával ide esik és csak nagyobb S04-tar-

talmával üt ki Salzuflen elemzése.

Ügy Palmer reakciós rombuszában (1. ábra), mint a
Harrasowitz-grafikonban (2. ábra) ezek a 3. csoportba
sorolt koncentrációjú elemzések (erdélyi földgázkutató
fúrásokból származó sósvizek teljes elemzései) legnagyobb
részükkel jól körülzárt mezben, magas koncentrációjú
romániai és amerikai peremi sósvizek elemzéseivel együtt
a Palmer-féle SS háromszögben, a PS csúcs felé feksze-

nek, mezejük közvetlenül csatlakozik a 2. csoport meze-
jének széls Sarkához (Hszlo 2

’””), st Sármi’, Nyi” és Sármi””
még a 2. csoport mezejébe esnek. A 3. csoport elemzéseit ezek
szerint általában Cl-fölöiSleg (SS) jellemzi, néhány elemzés a
PS—SA határvonal közvetlen közelében, vagy egyenesen azon
rajta fekszik. (Nyi”, Sármi””, R g , Rio, Rio).

d) í. csoport.

Már említettem, hogy a bükkszéki lúgos sósvíz és vele
rokon vizek elemzései reakciótulajdonságaik alapján úgy a
Palmer-, mint a Harrassowitz-diagrammban az 1. csoportból
kikülönített, a dunántúli telepvizek egy részét magába foglaló
1. c) alcsoportba esnek. A koncentrációs diagrammban mutat-
kozik ezeknek az elemzéseknek az a különleges helyzete, mely
külön csoportként való elkülönítésüket indokolja.

Sajnos, itt is csak kevés teljes elemzés állott rendelkezé-
semre, a koncentrációs gráfinkónban való feltüntetés céljára
azonban megfeleltek azok a nagyobb számban készült elemzési
eredmények is, melyek csak a Cl és HCOa-ionok mennyiségét
mutatták ki.

Amint az különösen a koncentrációs grafikon (3. ábra) B)
nagyított részén látható, a 4. csoport elemzései a velük azonos
koncentrációjú (a 2. csoportba tartozó) többi vizektl viszonylag
magas HCOs-tarta 1mk kai ersen elütnek. A bükkszéki és velük
rokon elemzések 301 és 646 mval koncentrációk közé esnek.

A 2. csoportba sorolt elemzések ezen a szakaszon alacsony HCO3-
tartalommal jellemzettek, a Cl-hányados 4-el jelzett vonallal
elhatárolt, ennél nagyobb Cl-hányadosú szektorba esnek, a
bükkszéki és velük rokon elemzések ezzel szemben részben meg-
közelítik a 0.22 Cl-hányadois vonalát, de valamennyien 4-nél

kisebb Cl-hányadóssal rendelkeznek.

A bükkszéki boltozaton fakasztott szódás sósvíz a Biikk-
hegység paleozoos-mezozoos képzdéseibl álló alaphegységét
közvetlenül fed, alsó oligocénkorú, nem nagy vastagságú

4
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lithothamniumos mészkben gylik fel, miután azt a külszín
felé több 100 m vastagságú rupeliemeletbeli agyagmárga taka-
rója zárja le. 'A boltozat közepetáján a lithothiamniumos mész-
kbe behatolt túrásokból a szódás-sós melegvíz tetemes mennyi-
ség szabad C0 2 gázzal együtt tört ki. A boltozatnak egyik —
a hegységképzdés folyamán fellazult — részén a CO_> gáztól
felhajtott ásványvíz természetes úton már az oligoeén agyag-
takaróba is behatolt, az itt lemélyített fúrások néhol már cse-

kély (100 m-nél is kisebb) mélységben megkapták a CCh és (ala-

csonyabb hmérséklet) víz kitörését.

A lithothamniumos mészkbl fakasztott (magasabb hmér-
séklet) bükkszóki vizek elemzési eredményei adták a 4. cso-

port szélsséges értékeit. Ezek az elemzések (Bü 5o, Bü 34, BÜ36. Bü 27

és BiW‘) a koncentrációs diagrammiban (3. ábra) szorosan egymás
mellejt fekszenek (356 és 367 mval koncentrációk között) és a
0.22 Cl-háoyiados vonalának közelébe esnek. A rupeli agyagból
fakasztott (kisebb hmérséklet) bükkszéki vizek koncentrá-
ciója szélesebb határok között ingadozik, viszonylagos HCO3-
tartialmuk valamivel kisebb, részben már a 0.67 és 1.5 Cl-hánya-
dcs vona'ak közé es szektorba kerülnek át és itt fekszenek
a bükkszékihez hasonló földtani adottságok mellett lemélyített
recski mélyfúrásokból (Rk 3) fakasztott lúgos sósvíz elemzési
eredményei is.

BÜ50’ nagy koncentrációjával feltnen kiugrik. Ez a víz

az oligocin agyag alsó zónájából származik, az ugyanebben
a fúrásban a lithothamniumos mészkbl (tehát mélyebbrl)
fakasztott víz alacsonyabb koncentrációjú és a lithothamniu-
mcs származású vizek jellegzetes szk csoportjába esik.

Ebbe a 4. csoportba sorolhatók még a Mihályi-i és inkei

mélyfúrásokból származó vizek is.

A mihályi Maort-mélyfúrásokban feltárt vízrl csak hiá-
nyos adatok állnak rendelkezésre. Csak a Miin mélyfúrás
2196—2298 m-es szakaszából származó vízminta hiányos elem-
zése állt rendelkezésemre (1. elemzési táblázatot), ennek a fúrás-

nak gázszolgáltatásáról azonban adat nincs. Az 1603.6 m összes
mélység és ugyanúgy, mint a Milln szintén kristályos palában
végzdött Mihi mélyfúrásról viszont ismeretes, hogy az könny-
szerrel adott 20 m/m-es fúvókén keresztül napi 500.000 m3 5%
szennyezés hijján tiszta CO-' gázt. (20 212. 1-) Vízelemzésünk
azonban innen nincs.

Az inkei Maort-kutatásból csak egy teljes vízelemzés állott

rendelkezésemre és pedig egy lúgos-sósvízelemzés Inke-> 1029 és
1124 m között fekv három homokos szintjébl: ez az elemzés
a 4. csoport szélsséges alkáliafölöslegét és koncentrációját
mutatja. Ennek az Inke:-nek gázszolgáltatásáról azonban ada-
tom nincs. Az Inkei mélyfúrásnak viszont csak 500 m mélységé-
bl ismeretes egy hiányos vízelemzés, mely az elbbinél jóval
liígabb és Cl-hányadcsáva! (1.5 fölött), valamint koncentrációja
szerint is a koncentrációs diagrammban a 2. csoport szélén fek-

szik. Az Inkei mélyebb zónájából elemzés nincs. Ebbl a mé-
lyebb zónából, az összesen 2140.5 m mély Inkei mélyfúrás 1350

—
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1378 m mélységéibl 22 m/m-es fuvókán átlag napi 100.000 m3

nagyobb részében CO-bl, kisebb részében szénhidrogénekbl
álló gáz áramlott ki (20. 217. 1.).

A Mih-vízelemzések a 4. csoport mezejének a 2.—3. csoport
felé es szélén fekszenek, a 4—1.5 Cl-hányodosok által határolt
szék torban. Inke» vízelemzése a víznek a bükkszékivei azonos
jellegére utal: sajnos, itt csak egyetlen, azóta betömött mély-
fúrásból, munkálatok közben vett vízminta elemzésérl van
szó, melynek helyességét így már ellenrizni nem lehet.

Mint már említettem, a bükkszék'i víz vegyi összetételének
hazánkban egyedülálló volta viszonylag niagy koncentráció ’á-

ban rejlik. A koncentrációs diagrammon is látni hogy vele
azonos Cl-hányadcsú (a 0 67 és 0.22 Cbhányiadosok közé foglalt

szektorba es) vizek a híg sorozatban a dunántúli telepvizek
közölt is vannak és mivel ezek reakciótulaj donságai Bükkszék-
kel azonosak, azért kerültek a Palmer- 'és Harrassouvitz-diagram-
mokban a bükikszéki vizekkel egy alcsoportba.

A bükkszék'i vizek különleges helyzetének pontosabb fel-

tüntetése céljából külön, olyan grafikont is szerkesztettem,
mely a koncentrációviszonyok mellett a reakciótulaj donságcikat
is feltünteti (4. ábra).

Abban a koncentrációtérközben, melybe a bükkszék! és
velük rokon elemzések esnek (200 és 562-Dics), háromféle
reakciótulajdonságú elemzések sorakoznak. A 2. csoportba sorolt

Ferszs, Perzs, Hszlóa””, Hszlóa’””, Mui’2,
Csíz, Lova és Dics (mely

már a 3. csoportba esik) Cl-fölöisleggel rendelkeznek, HCOl-

tártalmuk csekély (4. ábrán alul). Az ugyancsak a 2. cso-

portba sorolt Hszlóa”, Tik”, Sármi’ és Tótki ugyanebben a kcn-
centrációtéirközben. ugyancsak aránylag kis HCCb-tartalommial,
de kisméret alkaliafölösleggel (PA) rendelkeznek (2. ábrán
felül). Mindkét sortól feltnen elütnek a bükkszéki elemzések
hatalmas alkaliafölöslegükkel (PA). Ugyancsak a 2. ábrából
jól kitnik az is hogy a híg vizek sorában (27.2—60.4 koncentrá-
ció) a bükkszékiekével azonos Cl-hányados szektorokban fekv
és így azonos rerkciótulajdonságú elemzések is vannak (Tótk4 ,

Lov49, Bup3 i, L0V43, valamint LujL, Bup.i”, Karc”, Bup3
’ és

Bupei, melyeknek a Palmer- és Harrassowitz-diagrammokban
így a biikkszckiekkel együtt a közös 1/c) alcsoportba kellett

kerülniük.

II. A VIZEK SZÁRMAZÁSA
AZ ELEMZÉSI EREDMÉNYEK SZERINT.

1. Általános megjegyzések.

Az összehasonlítás körébe vont ásványvizek túlnyomó leg-

nagyobb része — mint már említettük — lúgos-sós, illetleg
sósvíz. Jellegüket tehát a HCOe és Cl anionok, valamint a Na
kation szokatlanul magas mennyisége szabja meg.

A Föld mélyébl származó és az áthatolt kzetekbl kioldott
ásványos anyagokat fölvett vizekben szokatlanul nagy HCOö
érték igen sok esetben amellett vall, hogy a víz útjában fölös

V
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mennyiség CCb gázzial jutott érintkezésbe. Szóban forgó
vizeinkkel együtt s-ckhelyt éspedig gyakran nagy mennyiségben
szabad C0-> gáz is tör föl. C0 2 gáznak nagyobb mennyiségben
való feltörését elssorban is posztvnlkános, illetleg általános-
ságban mélységi vagy profundus (10 . 144. 1.) jelenségnek szokás
minsíteni.

A mélybl származó ásványvizek szokatlanul nagy Cl-tartal-
mát, miután kloridok a földkérget összetev kzetek szilikát-
ásványaiban (és apatitban) aránylag csak csekély mennyiség-
ben és elterjedésben vesznek részt, általában annak feltevésé-
vel szokás magyarázni, bogy a víznek útjában az áthatolt üle-

dékekben foglalt nagyobb mennyiség és eredetileg a tenger-
vízbl származó kloridok (elssorban NaCl) feloldására volt
alkalma. S minthogy a, NaCl könnyen oldódik, lia bségesen
került a víz útjába, gyakran igen magas koncentrációjú ásvány-
vizek keletkeznek.

Hogy a tengervízbl származó és a földkéreg üledékeibe
foglalt konyhasó a földkéreg mélyében lév vízbe kerülhessen,
annak is több módja lehet. Így az üledékekben visszamaradt
tengervíznek a révén, sótestek feloldása útján, valamint az ú. n.

sóagyagokból is, melyek finom eloszlásban nagyobb mennyi-
ségben tartalmazzák a tengervízbl származó sókat és így rész-
ben ersebben koncentrált sósvíz keletkezésére is alkalmat
adhatnak. Ilyen sósagyagck különösen olyan üledéksorokból
ismeretesek, melyek sótestet is tartalmaznak éspedig rendesen
a sótestek közelében (pl Erdélyben). Újabban gyakran hallot-

tuk emlegetni sósagvagként a rupeli agyagot. Ennek ilyen ter-

mészetét —• legalább is Buda vidékén — az erre vonatkozó rész-

letes vizsgálatok (40 . és 8.) nem igazolták. A ma a tenger fene-

kére rakódó iszap igen nagy százalékban tartalmazhatja a
tengervíz sóit (17 . 113 1. szerint egész 8%-ig) és az oldható
sótartalom összetétele alapján gyakran fosszilis tengeri üledé-

kekben is felismerhet még az üledék tengeri jellege, de igen
sokszor ez a jelleg másodlagosan már teljesen -eltnt (8 .). A ten-

geri üledékekben általában legalább nyomokban jelentkez
NaCbal, mint az ásványvizek jelentéktelenebb Cl-tartalmának
forrásával mindenesetre joggal számolhatunk.

Egyes aridus klíma alatt keletkezett, uralkodó módon
NaCl-ból álló sótelepek származására — amilyen pl a lefolyás-

talan Takla-makan medencében fekv Lop-Nor 300X15 km kiter-

jedés sós sivatagja — nem lehet más magyarázat, minthogy
e hatalmas sótömegek a környez hegységeket felépít tengeri

üledék, fleg fiatalabb sorozatainak kilúgzásából származnak

(17 . 114. 1.).

A továbbiakban látni fogjuk, hogy sós-vizeink jó része
(Alföld, Dunántúl, Erdély) lényegében az üledékekbe zárt ten-

gervíznek tekinthet (Szádeczky E. 32.). A tengervízben a Na:Cl
arány 475:545 mval-nak felel meg, ta tengervíz tehát az alkáliák-
hoz viszonyított Cl-fölösleget (SS) mutat. A megvizsgálás
körébe vont alföldi és dunántúli ásványvizek legnagyobb része
azonban kitnik szokatlanul nagy, egyenérték 01 mennyiségét
gyakran jóval meg is baladó alkáilia, fleg Na-tartalmával
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(alikália fölösleggel), melynek megfelelen ezek a vizek -a Pál-

mer-féle reakciós rombus primer a lkaiinátássál (PA) jellemzett

háromszögébe csoportosulnak. Ezzel a ténnyel a továbbiakban
még részletesen fogunk foglalkozni.

Elvileg kloridok a földkéregbe és az abban foglalt vízbe
nemcsak a tengerbl, hanem más forrásból is kerülhetnek.
L o tz q (17 . 24. 1.) szerint: a világtengerek vizében foglalt sók
hatalmas mennyisége és pedig elssorban is a kloridion ftöme-
gével máshonnan nem származtatható, mint az si atmoszféra
lecsapódásából. Ennek a sósavtartalmú si óceánnak a belé-

öml folyóvizek hidrckarbonátja útján való közömbösítése
a prekainbriuniban már nyilván befejezdött, mert innen
kezdve már jelents mennyiség mészkkicsapódások jelent-

keznek a tengeri üledékekben, a mészkicsapódás lehetségének
elfeltétele pedig neutrális közeg. Az azóta eltelt idik hatalmas
anyagkörforgalmában az abból részben kikapcsolódó C0-’ mel-

lett az ugyancsak kikapcsolódó HCl és HoSCh-mennyiségek
pótlásáról és általában az egyensúly fenntartásáról a vulkániz-
mns gondoskodóit. Aktív vulkáni vidékeken ia HCl-termelés
szembetn mennyiség, így pl a kolumbiai Eio Vinagre folyó

vize ilyen vulkáni forrásból naponta 42150 kg, évente 15.000

tonna szabad HCl-t szállít el.

Közismert továbbá a vulkáni utómködés idszakában is

szívósan kitartó szolfatara tevékenység, mely H-S és SO 2 gázo-

kat termel.
A magyar medencében a mélybl származó posztvulkános,

illetleg általánosságban mélységi eredet CO-> gázfelszivárgás
regionálisan jelentkezik. Ha ezzel együtt sósav és szolfatara
gázok is résztvesznek ezekben a föld mélyébl számlázó meg-
nyilvánulásokban, azók mélybl származó vizeinkben „csak
kerülvel, sósav- és kénsavval szemben minimális kémiai ellen-

álló ervel rendelkez karbonátokon keresztül, kloridok és

szulfátok alakjában44

(17 . 28. 1.) jelentkezhetnek-

Kloridok származásának ilyen lehetségét csupán meg-
említeni kívántam, lúgos-sós és sós ásványvizeink megjelenési
körülményei olyanok, hogy azok alapján rendszerint jelenté-

keny kloridtartalmuk származásánál csaknem mindég tenger-

vízre kell gondolnunk.
Vonatkozik ez elssorban is az ásványolaj elfordulásokat

következetesen kísér peremi sósvízre. A peremi sósvíz szárma-
zásának kérdésével 'a romániai ásványolajmezkön szerzett

tapasztalatok és bséges elemzési anyag alapján Krejei—Gráf
foglalkozott részletesen (14.). Általában megállapítja, hogy a
romániai peremi sósvíz jellegzetes sajátságai csak bizonyos
koncentráció értéken (1000 g oldatban 500 mval-on) felül jelent-

keznek (i. h. 47. 1.). A romániai peremi sósvíz f jellegzetes

sajátságai a következk. A Cl alkáliákkal szemben általában
fölöslegben van (szekunder szalinitás), tehát ebben a tekintet-

ben a tengervíz jellegével bír. Bizonyíték ez a mellett, hogy
a peremi sósvíz nem származhat teljes mennyiségében tisztán

Na Cl összetétel ksótest közvetlen feloldásából. A romániai
peremi sósvíz átlagos összetételében azonban olyan lényeges
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eltérések is vannak a tengervíz összetételével szemben is, me-
lyek miatt nem tekinthet ez a romániai peremi sósvíz egysze
ren a rétegekben visszamaradt tengervíznek sem. .Ilyen fel-

tn eltérés a tengervíz összetételével szemben a peremi sósvíz
gyakran jelents K, továbbá J és Br-tartalma. Krejci—Gráf
végs megállamtása szerint a romániai ásványola jmezk
peremi sósvizének jellegzetes J, Br és K-tartalmia azokból
a szervezetekbl származik, melyek az ásványolajkeletkezés
alapjául szolgáltak és amelyek térfogatuk legnagyobb részében
a tengervíz sóit tartalmazó vízbl állottak. Az ásványolaj-
telepeket kísér sósvíz ezek szerint tulajdonképpen az ásvány-
olajkeletkezés fterméke volna, magának az ásványolajnak
mennyiségben csak másodrend szerep jut (i. h. 29. 1.).

Az ásványvizekben oldott SOraniont, amennyiben az nem
a tengervízbl ered, vagy nem profunduis származású, az átha-
tolt kzetek! en foglalt szulíidck oxidációjából szokás származ-
tatni. Az ásványolajjal együtt feltör sósvizeink viszont nagv
íi t lánosságban SO -tói mentesek, vagy ebben 'legalább is fel-

tnen szegények, holott éppen itt a szembúiehet tengervíz-
ben oldott primer szulfátokkal is számolni lehetne. Az , olajos"
sósvizek szulfáthiányát az ásványclajkele.kezés szerves bomlá-
sának redukáló hatásával szokás magvarázni

(R 11 S0 4+ CH 4 = Rn S + C0 2 + 2H £0
Itt fel kell említenünk azt az elgondolást, mely az ilyen

redukcióval kapcsolatos COrtermelésbl származtatja egyes
ásványvizek szabad CCh-tartalmát (43.). Ilyen redukció fel-

tevése mellett kétségtelenül számolni kell CCh-termeléssel, ez
azonban a további folyamatokban nyilvánvalóan lekötdik (1. 64.

cl alt), de mindenképpen szem eltt kell tartanunk a quantita-
tiv viszonyokat. SCb-mentes lúgos sósvizeink egyes helyeken
olajnak csak nyomaival, vagy annak csak kisebb mennyiségé-
vel kapcsolatban aránylag nagy, szabad C0_*-men nyiségekkel
együtt törnek föl (Mihályi, Inke, Bükkszék, Mezkövesd),
viszont a dunántúli ásványolajjal, vág v az erdélyi földgázzal
fakasztott sósvizekben az elemzések szabad CCbt egyáltalában
nem mutatnak ki, az erdélyi sósvizekben maga <a HCCVtarta-
lom is kevés. A romániai peremi scsvizekre vonatkozólag
Krejci-Graf megjegyzi ,.bizonytalannak tetszik, hogy egyáltalá-
ban leválik-e szabad C(X> nagyobb mennyiségben az ásványolaj -

ke.et ezésnéi" (i. h. 30. h).

A földkéreg mélyébl származó ásványvíz sok esetben ki

van téve annak, hogy felszínre vezet írtjában mástermészet
vizekkel keveredjék és így nem azzal a vegyi összetétel el

kerüljön napvilágra mint amellyel a mélységben rendelkezett.

Nagy mélységbl származó, magas hmérséklet ásványvíz
vegyi összetételében változás állhat be a kü 'színrelépéskor

a hmérséklet és nyomás csökkenése következtében is.

Nem különleges összetétel híg vízzel való keveredés ese-

tén koncentráltabb ásványvizeknél alig van egyébrl szó ilyen-

kor, mint egyszer íelhígítódásról, rne^y az itt bennünket els-
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sorban érdekl, uralkodó IiCOa és Cl arányán nem sokat változ-

tat. A nyomáscsckkenés HCO3- és földfémvesztségét jelent

(a kifolyásnál karbonát rakódik le) és a lecsapódás már a víz-

nek a felszínre kivezet útjában megkezddik. A bükkszék i 27.

sz. fúráson végzett tényleges meg figyelések szerint ez a kicsa-

pódás jelentéktelen mennyiséget jelent, a felszínre vezet cs-
ben a vízien oldott HC03 mval-imennyiségnek csak mintegy
1%-át vonja el.

1

Mélyfúrásokban fakasztott ásványvizek vegyi összetételié-

nek elbírálásánál igen fontos, hogy valóban szakszeren vett

vízminták kerüljenek feldolgozásra. Azoknál az alábbiakban
tárgyalt vízmintáknál, melyek magyarországi mélyfúrásokból
származnak, ebben a tekintetben kifogás a legtöbb esetben nem
emelhet. Mindamellett hangsúlyoznunk kell, hogy még a leg-

korszerbb módszerekkel végzett ásványolajra és földgázra

irányuló mélyfúrások — melyeknek pedig egyik legfontosabb
feladata éppen a víztartó rétegek pontos felismerése és elzá-

rása — sem oldották meg ezt a kérdést minden tekintetben tö-

kéletes módon, bizonyos keveredéseket nem sikerül mindig tö-

kéletesen kiküszöbölni. így erre a hibaforrásra az ugyanazon
mélyfúrás különböz szentjeibl származó vegyes vizek vegyi
összetételének értékelésénél mindig gondolni kell Az alábbiak-

ban tárgyalt — inkább nagyvonalú — összehasonlításoknál
ennek a hibaforrásnak nagyobb jelentsége nincs, de egyes
olaimezk különböz szintjeiben foglalt sósvizek összevetésénél

kell óvatosság indokolt.
Ho?y egyetlen ásványolajmez különböz szintjeiben fog-

lalt peremi sósvízféleségek összetétele a sósvíz f jellegzetes-

ségéneik egyöntet volta mellett is részleteiben mennyire vál-

tozik, arr 1 Tömör legutóbbi, a Lispe-LováiSzi-i ásvánvo^i-
mezk sósvizeinek vegyi összetételével foglalkozó értékezése
hozott fel egy sor igen tanulságos adatot (38.).

2. Az egyes ásványvízcsoportok származására vonatkozó

következtetések.

a) 1 ., la) és lb) csoport.

Karszt-hévvizek, erdélyi savanyúvizek, alföldi artézikutak.

A Palmer-féle reiakciósrombusban (1. ábra) elkülönült 1. cso-

port és abból kiválasztott la), lb) és le) alcsoportok egymástól
származásban is eltér ásványvízcsopontclkiat foglalnak
magukbanr

A budapesti hévizek és velük rokon, a mélybe süllyedt

més. H- ts aolcmittömegekbl származó egyéb hévvizek, ami-
lyenek Hév, Da, Észt, Gö, Eg2

, magas földiám- és hidrokorbo-

1 A számí'.áshoz szükséges adatokat Kiss István min. tanácsostól
kaptam.

2 Szádeczk y-K ardoss E. a Bükk és a Dunántúl hévvizei között
íennáhó finomabb különbségekre mutat rá (33. 144. 1.).
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náttartalmukkal, valamint szabad CCb-ukkal árulják el köz-
ismert származásukat, melynek lényege földíémkarbonát kze-
tekben elállott COo- bontás. Jellemz sajátság viszonylagos
alkáliszegénységük, minek következtében ers savak (Cl és

SCb) is részben földfémhez kötöttek (SS). Viszonylag alacsony
alkália, Cl és SO4-tartalmuk semmiesetre sem váll sósvízzel,

vagy sósiiledókekkel való érintkezésükre, ezeknek az alkat-

részeknek az eredeténél a tengervízbl visszamaradt reziduumra
— a két utóbbinál mélységi eredetre is — gondolhatunk és az
alka 1 ibartálmát szilikát ásványok bontásából származtathat-
juk. Ezeknek az alkatrészeknek eredete szempontjából szem
eltt kell tartanunk az alacsony koncentrációt, az oldott alkotó-

részek aránylag kis abszolút mennyiségét.

Ebbl a közös eredetnek vehet hévvízcsoportíból egyesek
(Csász, Sik, Hark) viszonylag nagyobb alkáliatartulmukkal vál-

nak ki, gyenge savakhoz kapcsolt alkáliafölösleggel és a Pák
mer-féle PA-háromszögbe kerülnék át. Az utóbbi csoportban
fekszik ai mezkövesdi mélyfúrás mezozoos alaphegységbl
fakasztcitt hévvize is (Mkö”), mely nagymennyiség szabad
COa-vel együtt tör a felszínre.

Ebbe a csoportba esnek a Mart liahóti elemzései is. A Halig

vize ásványolajra medd fúrásból származik és a többi liahóti

vizénél nagyobb SCb-tartalmával is megfelel a karsztból fakadó
vagy fakasztott többi hévizek vegyi összetételének, míg az
ásványolajat termel Hahjg és a hozzá közelálló összetétel, de
medd fxírásból származó Hahn-es jelzés víz vegyes jellegek.
A liahóti telepvíz vegyi összetételével részletesebben foglal-

kozik Tömör legutóbbi értekezése (38. 6. 1.) egyéb liahóti, de
a Hahn és Hah 19-tl csak kevéssé eltér elemzések kapcsán és

megállapítja, hogy a liahóti olajjal felszínre tör víz nem igazi

telepvíz, hanem ftömegébeini fedett karsztból származik, de
telepvízzel keveredik. Innen származik nagy földfémtartalcimmal,
de egyben nagy 'Cl-tártalommal és a telepvizekre utaló S04-sze-

génységgel is jellemzett vegyes jellege. A Hahn és Haliig

kevert vizek koncentrációja jóval magasabb (46.4, illetleg 36.5

mval) — és e tekintetben már a híg budafapusztai és lovászi

telepvizekhez hasonló — mint a 7.7 mval koncentrációjával a

leghígabb karszt-hévvizek sorában megjelen Hahs. 3

Az erdélyi savanyúvizek l/a alcsoportba kikülönül zömé-
nek és Párádnak elemzésében a domináló alkáliákl mellett a

földfémek is jelents mennyiségnek, illetleg ebben a tekintet-

ben fokozat mutatkozik a nagyobb földfómtártalommal jellem-

zett Borszéktl (hol a fürd közvetlen közelében dolomitrögök
bukkannak a felszínre) Málnás felé, melyben a földfémek sze-

repe alárendeltebbé válik. Aránylag kis Cl-tartalom (SO» általá-

ban minimális) és Borszéktl Málnás felé mindjobban növeked
alkáliafölösleg (PA) jellemzi ezeket a vizeket. Ez a vegyi össze-

tétel és a kisér C02 bséges mennyisége a mellett szól, hogy e

s A hahóti t elepvíz keveredési viszonyaival legújabban Szádeczky-
Kardoss E. is foglalkozik (33.).
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savanyúvizek ásványos összetétele a kísér mélységi eredet
(poisztvulkános) C(X> hatására karbonátkzetekbem, illetleg

fleg alkati- és földfémtartalmú szilikátásványokban elállott

bontások nyomán jött létre. Az erdélyi savanyúvizek sorában
különleges összetétel Bálványos és Tusn 2 (Szt. Ilona forrás)

vizének összetételével késbb foglalkozunk.
A Palmer-grafikon PA-csúcisába es, tehát szélsséges

alkáliafölcsleggel rendelkez lb) alcsoport kétféle (koncentrá-

cióban eltér) elemet foglal össze. Kisterenye 0.01 Cl-hányadosa
a legalacsonyabb az összes magyarországi ásványvizek között.

Aránylag nagyobb koncentrációja (86.8 mval) és vegyi össze-

tétele alapján is a hozzá a Palmer-diagrammban legközelebb
álló Málnással egyezik meg (tulajdonképpen az la) alcsoport-

hoz számítandó). Származásiban is ahhoz hasonlónak tekinthet-

jük: vulkáni vidék szélén fekszik és szabad C02-t tartalmaz.
A tulajdonképpeni lb) alcsoportba tartozó és szélsséges

PA-al jellemzett Sze, Szó, Görg és Mtur, valamint Tik’ hig
(konc. 14.1 és 18.3 mval között) artézi vizek, melyekben sósvíz

hozzákeveredésének feltnbb nyoma nem mutatkozik!.
A Palmer-diagramm le) csoportjával veszik kezdetüket a

magyarországi ásványolajjal együtt fakasztott, valamint az
alföldi ásványolajkutatásban és az erdélyi földgázkutatásnál
megütött sósvizek, összefügg sorozatban a 2. és 3. csoportokon
keresztül.

b) le, 2. és 3. csoport.

Alföldi és dunántúli telepvizek, erdélyi sósvizek.

Itt valóban egységes és pedig származás tekintetében is

egységes csoporttal van dolgunk, melynek tagjai (a kbneentrá-
ciós diagrammban feltn módon) fokozatosan növeked kon-
centráció szerint csatlakoznak egymáshoz és tulajdonképpen
már a Palmer-grafikonban az lb) alcsoportba sorolt alföldi

artézikutak vizével, illetleg az alföldi mélyfúrások magasabb
öveibl származó vizekkel kezddnek.

Közös jellemvonásuk (a PA-PS vonal mentén, minimális
SA-értékkel) viszonylag alacsony földfémtartalmuk és a hígabb
sorozatiban különösen feltn alkáliafölöslegük, mely a kon-
centráció növekedésével fokozatosan csökken, úgyhogy már a
2. csoportban elérjük és átlépjük az SA-PS vonalat és átjutunk
a klórfölösleggel jellemzett SS-háromszögbe. A romániai elem-
zések zöme és az amerikai elemzések követik ennek a sorozat-
nak a Palmer-grafikonban mutatkozó elrendezdését, de alkália-

fölösleg tekintetében nem nyúlnak föl a. Pa csúcs felé, ebben a
tekintetben a magyarországi (alföldi és dunántúli) telepvizek
egyedülállók megvizsgált anyagunkban.

Mindenekeltt két feltn tény állapítható meg ezekbl az
adatokból. Az egyik az, hogy az alföldi mélyfúrások mélyzónái-
ból származó ásványvizek és a dunántúli' ásványolajat kísér
peremi sósvíz egymáshoz egészen közelálló összetételek 4 mind

1 Ei re részletes adatokkal Tömör, S z á d e c z k y-K ardoss és
Szurovy (35.) is rámutatnak.
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a koncentrációs, mind a Palmer-diagrammban. A másik, hogy
az erdélyi földgázfúrásokból származó sósvíz összetétele —
amennyiben nem a legmagasabb szintekbl fakasztott híg víz-

rl van szó — mindkét diagrammban, de különösen a nagyobb-
száinú — bár hiányos —- elemzéseket feltüntet koncentrációs
diagrammban a romániai „jellegzetes" (konc. 500 fölé es) elem-

zések és amerikai elemzések csoportjával olvad össze.

A Nagyalföld legmélyebb zónáiból származó egyes vizek, a
többitl elüt, ugyancsak a legmélyebb zónákból származó né-

hány dunántúli telepvíz és két különleges fellépés sósvíz

(Perzs, Csíz) a koncentrációs diagrammban és a Palmer-
diagranimban is mintegy áthidalják elemzéseink e két nagy cso-

portját. Ezek (a koncentráció sorrendjében): Ferszs, Perzs, Tik”,

Hszloo””, Hszlo 2
””\ Mui’o, Tótki, Csíz és Lov2 .

Schmidt E. R. különböztetett elször meg egymás alatt

következ pleisztocénkori ersen hidrckarbonátos, pannonkorú
kevésbé kemény és miccén-oligocénkorú sósvízhcrizcntokat
(27). S z á d e c z k y-K a r d o s s E. 1941-ben (22.) a Nagyalfüld
artézi luftjaira vonatkozólag általános szabályként foglalta

esszé a jellegzetes víztípúsoikat földtani korok szerint. Vélemé-
nye szerint az alföldi artézi kutakban és egyéb mélyfúrásokban
feltárt víz — talán a legmagasabb szintektl eltekintve — kizá-

rólagosan az áthatolt rétegek dehidrációs terméke és valamely
rétegcsoport véges dehidrációs vízmennyiségének kiürülésével
az illet rétegesoport teljesen ki is merül. Megkülönbözteti a

tengeri miocénbl és ennél idsebb tengeri képzdésekbl szár-

mazó, száraz maradékban gazdagabb és az elegyesvizi a’sópliocén

(pannóniai-pontusi) sorozatokból ered hígabb konyhasósvize-
ket, valamint a szárazföldi és édesvízi üledékekbl származó
fiatnak’ plioeénkorú töményebb (1—2 g/l s^árazmaradék) és

legfiatalabb pliocén (fels-levantei) és pleisztocén-korú hígabb
(szára; uivu'vdék 1 g/i alatt) hidrokarbenátos vizeket. Szá-
dé c z k y-K ardoss E. legutóbbi értekezésében (22-) egyenesen
kimondja, hogy alföldi artézi vizeink annál gazdagabbak NaCl-
ban, nnél idsebbek és annál gazdagabbak NaHCO.rb an, minél

fiatalabbak és ígv valósággal földtani korjelz jelentségek.
Tcmornak a dunántúli peremi sósvizekrl készült összeállításai

(budafapusztai, lovászii és újudvari elemzések) pedig szembe-

tnen mutatják a sósvíznek az idsebb rétegtani szintek felé

növeked koncentráció-viszonyait és pl azt is, hogy a feltnen
nagy koncentrációjával kiugró (már fönnebb említett) Lov 2 a

legidsebb alsópannon olaj tartó szintbl származik. (28.)

Minthogy legnagyobbrészt ugyanazokról az elemzésekrl
van szó, melyeket Tcmor már közölt, természetesen az én grafi-

konjaim (koncentrációs és Palmer-féle grafikonok) összevetése

is világosan mutatja, hogy a Tömör által megadott rétegtani

sorrendben a koncentráció a mélyebb rétegtani szintek felé

fokozatosan növekedik, de egyben mutatja azt is, hogy ugyan-
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ezen a vonalon az alkáliafölösleg (PA-érték) fokozatosán fogy.

Errl az utóbbi jelenségrl, mely a NaHCOs-tartalommal függ
össze, a továbbiakban lesz szó.

Az alföldi vízelemzések sorában ugyanilyen feltn eltoló-

dás mutatkozik (1. az elemzési táblázatokat, grafikonokat és a
62. oldal táblázatát) koncentrációban és a Cl :HC0-rarányba

n

(PA-érték csökkenésében) Karcagnál, hia a magasabb szintbl
származó Karc’-et (626—28 m), illetleg a kevert Karc”-t a
mélyebb szintbl (1186 m alsó pannon) származó Karc”-al ha-

sonlítjuk össze. Hasonlóképpen ugyanezt az eltolódást mutat-
ják a tiszlaörsi elemzések (Tiö’ 1166—76 m, Tiö” 1743—53 m,
mindkett a. pannon), míg Tiö’” 1773—79 m koncentrációja
Tiö”-liöz képest szabályellenesen csökken, továbbá a tiszta-

bereki elemzések is. A tisztabereki elemzések származási ke-

lvén a különbség a két mélység között (Titbk’ 921—32 m és

Titbk” 947—49 m. mindkett pannon) aránylag kicsiny.

Ebbl a szempontból a legtanulságosabb a hajdúszoboszlói
fúrásokból' származó elemzéssorozat. Itt a Hszloi (1086 m alsó-

pannon) elemzését a Hszlo* elemzéseivel kell összehasonlíta-
nunk. A Hszlo-’’ végleges kútkiképzésbl származó kevert víz,

különböz szintek csszelyükasztásániak ‘ terméke. A Hszlo-’ fú-

rásban az akópannen-szarmáti sorozat alatt egy kzettani mi-
nségében mezOiZCGs kzetekhez hasonló — közel 600 m vastag

' — sorozatot fúrtak keresztül, melynek esetleg fiatalabb föld-

tani korát teljes biztossággal megállapítani nem lehetett (25.

55. 1.) Ennek az „alaphegység“-sorozatnak mind mélyebb, arány-
lag gyengébb vízszolgáltatású szintjeibl származnak a Hszlo*”,

Hszlo*”” és Hszlo-’”” elemzések, melyek a rohamosan felnöveke-

dett koncentráció mellett ugyanilyen rohamos Cl (és Na)-meg-
szaporedást tüntetnek fel, mimellett a HC03 és a földfémek
abszolút mennyisége alig változik. Mint már az elzekben
említettük, Hszlo*”’” a Ballmer-diagrammbun már az erdélyi

sósvízelemzések mezejének a szélén fekszik.

Az utóbbi idben az a felfogás jutott kifejezésre, hogy a

dunántúli ásványclajmezk ollaja az alsó-pannon rétegsorban
eredeti helyén található3

, hogy tehát az ásványolaj az eredeti

felhígítódott viz pannon beltengerben keletkezett. A peremi
sásvízre vonatkozólag fentközölt megállapítások ezt a fel-

fogást támogatni látszanak: a koncentrációs diagrammunk-
ban a Káspi tenger koncentrációját részben elérik, de leg-

nagyobbrészt még ennél is jóval kisebb koncentrációkkal
találhatók meg nemcsak a dunántúli peremi sósvizek, de az
alföldi sósvizek is- Szélsséges koncentrációnk (Tótki, Mur

)

csakhamar elérik, majd túl is haladják — az erdélyi koncen-
trációkkal — a normális tengervízkoneentráeiót.

A Szádeczkynél és Tomiornál közölt, valamint itt felsorolt

adatok birtokában és szemlélet mellett Valóban úgy tnik,

5 K e r t a i Gy. eladása 1948-ban a Földtani Társulatban.
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mintha úgy a Dunántúl egymás fölött következ alsópannon
olajszintek, mint az alföldi mélyfúrásokban egymás fölött fel-

tárt szintek sósvizei csökken koncentrációjukkal és ugyan-
csak csökken Cl-tartalmukknl mintegy visszatükröznék a
pannon tenger brakk-vizének Cl-ra fokozatos felhígítódúsát.
Az elemzési anyag, amely ezt a feltevést alátámasztja, még
meglehetsen szegényes, mindamellett a dunántúli és n/agy-
alföldi 1000—2000 m-es, st részben ennél is nagyobb vastag-
ságú fiatalharmadkori üledékekkel feltöltdött medencesüllye-
déseink rétegsorának porózus tagjaiban foglalt víz származási
kérdése nagy vonásokban tisztázottnak látszik.

Nemrégiben Horusizky F. foglalkozott általános szem-
pontokból a nagyalföldi artézi víz származásának kérdésével

(10.) és felhívta a figyelmet arra, hogy egyes eddigi mélyfúrási
eredményeink alapján az Alföld sziklafenekén joggal feltéte-

lezhetünk fedett mélykarsztot, mely mint valóságos alagcs-
rendszer vehet részt a fiatal üledékeknek diszllckác iókon át

vízzel való feltöltésében. Ilyen karsztvízbehatolásokra utalnak
a íönnebb említett hahót! vízelemzések (1. 54. oldalon, T o m o r,

Szádeczky), valamint a tótkom.si fúrásokban megütött
vízbetörések (Szurovy 35 .). Sajnos, hogy éppen a tótkomlósi
elemzések nem voltak teljes biztonsággal felhasználhatók (1. 80.

oldalt) 6
. Karsztvízbekatolásnak — a vizek vegyi összetételére

vonatkozó eddigi ismereteink szerint — csak helyi jelentsége
van, a fiatalbarmadkori medencéinkben foglalt telepvizek ké-

miai
.
jellegét regionálisan földfémekben való szegénység és

alkalihidrckarbonát túlsúly szabja meg.

Hogy külszinivíz behatásának a peremtl milyen távolságig

és milyen mélységig lehet jelentsége, arra biztos adat nincs.

Joggal föltételezhet azonban, hogy a Nagyalíöldön a hrakk-
vizet tartalmazó métlyövet, különösen az Alföld középs részén,

a felette következ valenciennius-os márga egyöntet és több
100 m vastag sorozata, mely nyilván a peremi süllyedési síkok-

hoz támaszkodik, nemcsak fölfelé, de a peremrl benyúló tör-

melékkúpok felé oldalt is, hermetikusan elzárja (Szurovy
35 .). Mindamellett a vízelemzésekbl adódó koncen trációvjszo

-

nyck általában bizcnycsfokú íelliigítódás mellett szólnak (1. 74.

oldalt).

A romániai olajmezk peremi sósvizeinek származását be-

hatóan tárgyaló Krejci-Graf az érvek egész sorát hozza fel az

ú. n- „connate w>ater“ teória ellen, az ellen az elmélet ellen,

amely az ásványolajat kísér peremi sósvizet az üledékekben
visszamaradt tengervíznek minsíti (14 . 21. 1.). A Krejci-
G r a f által felhozott érvek legnagyobb része összefügg a romá-
niai olajmezket tartalmazó egységek hegységképz erk által

nagymértékben igénybevett jellegével. A romániai olajmez-

' Nyilvánvalóan téves a Szurovy I. táblázatában Tótkomlósi-re vo-

natkozó közlés, mely szerint ez a víz 100%-ban (Ca Mg Fe) SOi-et tar-

talmazna.
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kön az olaj az t ‘kisér peremi sósvízzel együtt ersen gyrt,
gyakran „diapir“ redkben, csaknem mindig migráció folytán

idegen környezetben jelenik meg, minek következtében sok-

helyt fakad tömény sósvíz már c&lJ'knem édesvízi életmilire

valló smnradványtáreaságokat tartalmazó üledéksorokból is.

Hogy ilyen hegységszerkezeti egységekben fúrások, aknák
gyakran mondhatni teljesen száraz kzetfajtákon haliadnak

keresztül (Krejci i. h.), azt megmagyarázhatja az illet soro-

zat tektonikailag ersen igénybevett jellege, ez az igénybevé-
tel nemcsak ia gáz és olaj. de a sósvíz kipréseldésére és teljes

elvándorlására is vezethetett.

Ezzel szemben alföldi és dunántúli fiatalharmadkoi me-
dencéink üledéksora zavartalan üledékképzd 'sben halmozó-
dott föl, különösen az allsópannon beltenger nagyiarányú fel-

duzzadásának kezdete óta. Ebben az egyöntet üledékképz-
désben egyönteten történhetett meg az üledékekbe zárt ten-

gervíz azon részének, melyet diagenetikus folyamatok (musz-
kovitképzdés, Krejci i. li. stb.) igénybe nem vettek, a telep-

nyomás következtében a porózus tagokban vlaló felhalmozó-

dása. Eddigi ismereteink szerint ezek az üledéksorok „elteme-

tett hegyek“-et (bnrried hillo) takarnak be. Valószín, hogy
ezek körül az alaphegységmagck körül a késbbi hegység-
képz mozgások következtében továbbfejldött boltozatok ke-

letkeztek, de csak enyhelejtés szárnyakkal, tehát itt távolról

se lehet szó olyanmérték tektonikai igénybevételirl, mint
amilyen a romániai olajtartalmú redzeteket jellemzi. Mint
mái- említettem, magát a dunántúli ásványolajat is újabb meg-
ismerések nagyjából keletkezési helyén maradottnak, az alsó-

pannóniai beltengerben keletkezettnek hajlandók minsíteni.

Azok közül a jellegzetes sajátságok közül, amelyeket
Krej ei-Graf a romániai peremi sósvizek eredetének kér-

désével kapcsolatban kiérnél, teljes mértékben vonatkozik
dunántúli és alföldi sósvizeinkre is ezeknek a sósvizeknek jel-

legzetes J- és Br-tartalma, mellyel vegyi összetételük fel-

tnen elüt a tengervíz összetételétl. Mint már fönnebb emlí-

tettük. Krejci-Graf ezeket a jellegzetes alkatrészeket
ugyanazoknak a tengervízzel átitatott szervezeteknek a testé-

bl származtatja, amelyek bomlása az ásványolajtelepek kelet-

kezésére vezetett, aminek következtében az ásványolaj tulaj-

donképpen csak mellékterméke az elkülönül és jellegzetes

vegyi összetétel sósvíznek-

Az e tanulmányban felhasznált magyarországi elemzések
nagyobb részébl J és Br meghatározása hiányzik, egyesek J-ra

vonatkozólag megjegyzik, hogy nincs, vagy csak nyomokban
van.

A Br és J-ra vonatkozó eredményeket a következ táblá-

zat tünteti föl:
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mg 1000 g víz

Br J

Tiö ’

13.6 4.0 Szelényi, 1931

Tiö ’ ’

15.0 3.5 Finály, 1932

Tiö ’ ”
14-1 Ci 3.3 Finály, 1932

Tik” 22.09 íd 2.06
Ci Bodnár, 1943

Karc’ 3 45
t—H

1.7 Straub-Karell, 1928

Karc’” 26.7 S-* 9.42 Karell, 1928

Titbk
’

11.88 'V 145 3. 165.1

Titbk
’ ’

15.17
Pi
'V 2.82 N 3. 165.1

Hszloi 21.58 :0
8.15

:0
Bodnár, 1926

Hszlo2
’

’

21.76
A

4.80 Straub-Karell, 1928

Hszloa’
’ ’ ’

15.7 5.8 Straub, 1930

Hszloa’
” ”

.
138 4.13 Straub. 1930

Debr 7.23
1

2.33 • Bodnár, 1935

Tótk 3 nyom Fopp, 1942

Tótk 4 nincs Popp, 1942

Ferszs nincs Popp, 1943

Görg 1.33 0.47 Bodnár, 1944

Lova-, 20.12 Maort, 1943

2.77

3.79

Maort, 1 ; !43

Bnp 9 Maort, 1943

Ujf5 nyom Maort, 1943

Hahii nyom Maort, 1943

Szelj nyom Popp, 1942

Szel 3 nyom Popp, 1942

Szel 3 nyom
nyom

Popp, l l 42

Szele
• Popp, 1942

Szel 27 nyom
nyom

Popp, 1942

Mura Popp, 1942

Perzs 27.7 2.8 Emszt, 1933

Csíz 123.0 42,8 Ludwig
Sóskartyán 112.0 93.5 Szeberényi, 1948

BÜ2 7 16.86 2.24 Sarló, 19487
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Az itt közölt, nagyalföldi elemzésekbl kivett, 14 érték
középértéke (J 3.96 mg/1000 g víz, Br 16.79 mg/1000 g víz) csak
kb. í'ele azoknak a középértékeknek, melyeket K r e j c i-

Graf romániai peremi sósvizek (28 elemzésbl számított) kö-
zepes értékeiként megad (J 8.62 mg/l, Br 26.2 mg/l. — 1. 14-

20. 1. —, ez az 'adat mégis, tekintve a tengervíz gyakorlatilag
J-tól való mentességét, épúgy bizonyító ervel bír a nagy-
alfcildi sósvizek J és Br-tartalmának szerves eredete mellett,

mint a romániai adatok. A dunántúli olajvidékek peremi sós-

vizeiben a J-tartalmat a legtöbb esetben közelebbrl nem hutá-

7 Balneológia! könyvtár 2. sz. Magyarország ásványvizei. 42. és 70. '1

Budapest, 1949.
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rozták meg, a rendelkezésre álló három adat közül feltn
nagy L0V2-' 20.12 mg-nak meghatározott jódtartalmia.

Ebbl a szemszögbl nézve a Nagyalföld mélyébl lukasz-
tott sósvíz regionálisan jelentkez J és Br-tartalmát bizonyos
fokig bíztató jelenségnek tekinthetjük ama vonatkozólag,
hagy az eddig csak mérsékelt eredménnyel járt alföldi ásvány-
olajkntatás a jövben jobb eredményre is vezethet. Bár elkép-
zelhet az is, hogy szerves bomlásból J és Br az üledékbe zárt
sósvízbe kerülhet anélkül, hogy a bomlás eredményeként bsé-
ges ásványolaj telepek keletkeznének.

Foglalkoznunk kell még az alföldi, valamint a dunántúli
telepvizekben jelentkez, feltn mennyiség alikálibidrckar-

bonát származásának kérdésével. Itt S z á d e c z k y-K ardoss
E-nek az a tétele, hogy ezek a vizek „annál gazdagabbak
NaCl-ben, minél idsebb, illetleg annál gazdagabbak HCOs-
ban, minél fiatalabb a víztartó réteg“, a HCOa-tarta'lmat ille-

tleg nem egészen szabatos (33. 144. 1.).

Az alábbiakban külön táblázatban összeállítottam ia nagy-
alföldi és dunántúli elemzések vonatkozó adatait nagyjából a
növeked koncentráció sorrendjében, de az egy fúrás külön-
böz mélységeibl származó elemzéseket egymás mellé állí-

tottam.
Ebbl a táblázatból mindenekeltt kitnik, hogy ugyan-

abban a fúrásban a mélység felé a koncentráció növekedik
(1. fnnek b), feltnik továbbá az alacsony földfémtacrtallom,

koncentrációtól függetlenül végig az egész soron. Ersen kiüt
kivétel ebben a tekintetben a Hajdúszoboszló legmélyebb
régióiból származó két elemzés (Hszloa”” és Hszloa””’), Ferenc-
szállás, valamint a dunántúli elemzések két szélsséges értéke:
Mui’j és Lov2 (Tóth 3 elemzését, melyben bizonytalanságok
mutatkoznak — 1. 80. oldalt —, ebbl a táblázatból elhagy-
tam.) Ezek a kivételek az alkálinkhoz kötött Cl mennyiségben
felül Ol-fölösleget mutatnak, azt a jelleget, mely a tengervíz
jellemz sajátsága. Azt mondhatnánk tehát, hogy ezek a leg-

mélyebb régiókból származó sósvizek (L0V2 a legmélyebb
dunántúli olaj horizontból, Hszlo 2

”” és Hszloé”” az „a!aph egy-
ségébl, Felszs a legmélyebb alföldi fúrásból, Mur2 (származása
ismeretlen) rizték meg legjobban a tengervíz eredeti jellegét-

Ezek az elemzések ennek megfelelen a Palmer-grafikon SS-
báromszögébe esnek (1. ábra).

A táblázatben foglalt összes többi elemzések a Pahner-
d iagramm akália fölösleget jelent PA-báromiszögében találha-

tók, alacsony földfémtartalmuknak megfelelen a PA—PS-vonal
közvetlen közelében. Az elemzési pontok (mint táblázatunknak
a Palmer-diugrammal való összehasonlításából látszik) nagyjá-
ból a koncentráció csökkenésének megfelel sorrendben távo-

lodnak el a Palmer-grafikon PS-pointjától és közelednek a PA-
csúcshoz. Azt jelenti ez, hogv a koncentráció csökkenésével
egyben a Ol-nek a HC03-boz viszonyított relatív mennyisége is

csökken, a relatív HCOa-mennyiség emelkedik. Ez a körülmény
a koncentrációs diagrammból is kitnik, de minthogy az k ussé
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1. TÁBLÁZAT

Vízminta Mélység: m. szint
Koncentr.
mval/100)

C.1

mval/1000
g

HCCj
mval, 1000

g

Földfémek
mval/1000

g

366—373
Tik’ f. pannon 14.1 0.49 13.62 1.29

2259—2311
Tik” törtön 230.9 211.18 18.38 11.56
Szó 929—943 15.49 0.67 14.52 0.64

Mtur 438 15.9 0.65 14.86 1.34

Szó 872—877 18.4 2.0 16.24 0.57

Kaba’ í 383 22.0 10.8 11.1 3.73
Kaba” / 5.6 67.1 59.8 7.3 —
Tótk4 17 4 27.27 4.03 22.5 1.65

Karc’ 1 626—628 29.3 4.4 24.8 —
Karc’” / 1186 95.0 84.8 9.8 4.42

438—442
Lujf4 f. pannon 37.0 15.85 29.19 1.09

Bups” 1175—8) 39.6 2i.l 19.1 1.72

Bups’ 112 1—24 56.0 24.7 31.7 1.12

f. rátka r.

1231—44 46.9 9.57 37.69 1.35

Bup« 52.9 15.36 37.30 0.70
páka r.

Lov43 1270—1310 57.7 15.85 41.75 2.8 1

Bnpa bndafa r. 60.4 24.65 34.60 1.00

a. pannon
Tiö’ .

1166—76 61.7 40.7 20.4 0.09

a pannon
Tiö” >

1743—53 162.1 134.2 26.8 6.11

a. pannon
Tiö’” )

1773—79 139.2 106.0 32.3 3.92

kevert víz

Debr 9)0—1000 84.0 51.7 32.0 1.89

a. pannon
Titbk’ 1

921—932 S8.2 72.2 15.5 5.22

a. pannon
Titbk” > 947—949 119.92 104.19 15.52 5.36

f. pannon
Hszloi \ 1 86 7( 3 53.0 23.8 1.68

alaphegys.l
1 fels határa 202.5 177.4 24.8 6.20

Hszloa” 1 1443—53
/ alaphegys.?

Hszloi”” 1 1950 257.3 241.1 16.0 30.31

alaphegys.?
Hszlo .’””

] 20)0-en felül 279.8 267.9 11.7 39.73

a rátka r.

LOV22 1224—1408 95.8 53 44 40.68 4.85

f. pannon
Lujfj 696—700 163.2 96.59 66.64 6.49

Bupg5 l zala r. 74.0 46.48 27.14 1.40

Blipg / kerettye r. 107.1 71.06 34.44 2.62
96.3 72.78 23.16 2.79

Szelt? 78.3 59.48 18.80 2.51

a. pannon
Ltíjfj 1000-körl 89.3 75.24 13.47 2.69

Szelj 157.62 140.22 17.4) 4.(35

a. pannon
Ferszs 2578 209.92 188.78 19.50 ío .55

a. pannon
Tótkj 1618.9 312.2 278.9 33.16 8.74

Mur2
3)7.01 279.52 25.47 33.60

lovászi r.

Lov2 14 ,6—1411 437.39 418.43 17.65 21.69
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túlhalmozott, az 5. ábrán 'külön is ábrázoltam a nagyalföldi és
dunántúli sósvizekre vonatkozólag ezeket az adatokat, az elbbi
táblázat értékeit, de itt pontosan a növeked koncentráció sor-
rendjében.

Azt látjuk ezen a rajzon is, hogy a Cl mval/1000 g érték
a magasabb koncentrációktól az alacsonyabbak felé szabály-
szeren csökken, ami megfelelne a brakkvízi beltó fokozatos
felbigítódásával kapcsolatban az üledékekbe zárt víz konyhasó-
tartalmában szükségszeren elállott változásnak. A HCO3
mval/1000 g érték azonban a koncentráció csökkenésével kap-

csolatban nem emelkedik, hanem kisebb ingadozásokkal — a
koncentrációtól függetlenül — nagyjából végig ugyanazon az
abszolút szinten marad. A viszonylag nagyobb — kissé kiugró
— értékeket fleg a dunántúli telepvizek elemzéseiben találjuk.

A nagyalföldi és dunántúli medencék fiatalharmadkori fel-

töltésébl származó telepvizeknek ezt az aránylag nagv és
állandó, a NaCl-tartalomtól független hidrokarbonáttartnlmáit,
ezen vizek legiellegzetesebb sajátságának nevezhetjük. Kétség-
telennek látszik, hogy itt regionális jelenséggel van dolgunk.
Tudtommal irodalmunkban Földvári utalt elször határo-
zottan erre a körülményre (8. 30. 1-) és azt a magyar medencét

.5
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környez, Na-ban dús eruptívkzetek egész geológiai történe-
tük folyamán végbement mállásával hajlandó kapcsolatba
hozni. Ez a regionális folyamat szabta volna tehát meg már
magának a pannon beltónak NaCl-tártalmában való fokozatos
kiédesedése mellett annak sajátos, szódás jelleg átformálódá-
sát, kétségtelen kapcsolatban a klímaviszonyokkal.

Ilyen folyamat megindulását azzal a földfejldéstörténeti
fázissal hozhatjuk leginkább kapcsolatba, mikor az ersen
összeszkült, majd lefzdött szarmáti reliktum-beltó meden-
céjének a beléjeöml folyóvizek útján való gyorsütem fel-

duzzasztása, a medencéinkben általánosságban megállapított
alsópannóni transzgresszió kezdetét vette.

Ennek a Földvári által fölvetett gondolatnak igazolására
még további olyan tanulmányokra volna szükség, amelyek
magam elé tzött tárgyamtól messze vezetnének. Keresni kel-

lene a mai földfelszínen olyan vízösszetételt — állóvizet, mely-
nek jellegét a beléjeöml folyók alakítják ki —, mely a pannoni
beitó vizének feltételezett összetételével és ennek az összetétel-

nek a tengervízösszetételböl való kialakulási folyamatával
egybevethet. Vizsgálni kellene, hogy ilyen vízösszetétel nem
jut-e kifejezésre a pannoni—levan tei faunáink képében is.

A mai aridus Mímaövek — tengerekkel összefüggésben nem
álló — sóstavai (17. 57. stb. 1.) a pannoni beitó terjedelménél
jóval kisebbek, lapos, többnyire csak néhány m mély teknk,
legnagyobbrészt nem tekinthetnek vissza távolabbi földtani
múltra, vízcsszetételük nagyon ingadozó és legnagyobbrészt
annyira koncentráltak, hogy bennük periódusosán többnyire
sókiválás is megy végbe. Krejci-Grafnak a földfelszín mai víz-

összetételeit tárgyaló összefoglalásában (15. 1. rajz) közölt ábrá-
zolási módja szerint is vizeink összetételük vegyi jellegével

pontosan beleillenek a mai szódás-sósvizek övébe (L 6. ábra).

Nézzük mégegyszer közelebbrl azokat a kémiai folyama-
tokat, amelyek szerves bomlással kapcsolatban az eredeti

(brakkvízi) összetétel tengervíz vegyi jellegét elváltoztathatják.

A szerves bomlással kapcsolatos redukció eltüntetheti az SO-
taltalmat (1. 52. oldalt) és a termelt CCb-mennyiséget a redu-
kált OaS elbomlása és víz közbejöttével CaC03 kicsapódása
veheti igénybe. Ilyen folyamat feltételezése megmagyaráz-
hatná tehát vizeink SCb-hiányát és a földfémtartalom bizonyos-
fokú csökkenését (az Sdi-hez kötött mennyiséggel). A Cl-hoz
kötött földfémmennyiség kiszorításához, alkáliafölösleg kelet-

kezéséhez azonban további NaHCCb mennyiségnek kellené ren-

delkezésre állni, mely báziskicseréldéssel a még klcrid alak-

jában jelenlév földfémmennyiséget is kicsapja.

Itt felvetdhet az a gondolat, hogy a pannoni—levautei
télepvizéink jellegzetes fölös NaHCOs-tartalma nem állhatott-e

el másodlagoson, az üledéksor belsejében, alkáliszilikát ásvá-
nyok oda behatolt C02 által való elbontása folytán.

A továbbiakban, a 4. csoportba sorolt sósvizeink (Bükkszék
stb.) származási lehetségeinek tárgyalásánál, foglalkozni

fogunk azzal a jelenséggel ,hogy ahol sósvizeink bséges C02

kíséretében törnek a felszínre, ott :a NaHCOs-tartalom abnor-
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málisan magasra fokozódik, úgyhogy ilyen esetben kézenfekv
a szokatlanul magas hidrckarbonáttartalom és a CCk- feltörés
között genetikai kapcsolatot keresni.

Természetes, nagyobb mélységbl feltör hévvizeink kisebb-

nagyobb mennyiségben igen gyakran tartalmaznak szabad
C0 2-t (elemzési táblázataimban ezeket az adatokat a. lehetség
szerint feltüntettem). Az utóbbi évtizedek folyamán meden-
céinkben lemélyített mélyfúrások pedig több helyen tárták fel

a vízzel együtt néha tetemes mennyiség C0 2 gáz feltörését is

(Bükkszék, Mezkövesd, Mihályi, Inkepuszta, Tótkomlós,
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Körösszegapáti) , a feltör gáz néha nagyobb mennyiség szén-

hidrogéngázzal kevert. E tapasztalatok alapján talán van
jogunk arra gondolni, hogy íiatatharmadkori medencéink
sziki afemekének repedéseibl regionális elterjedésben történhet

profundus eredet C02 gáz feltörése, illetleg felszívárgása.

A víztartók üledókkzettani vizsgálata volna hivatva állást

foglalni abban a kérdésben, hogy ezekben az üledékekben
vcgbemehet-e alkaliszill ittátok olyan CCb-bontása, amely a
vizekben talált jelents NaHC03-mennyiség termelését biztosít-

hatja. Ilyen elképzelésnél nem leli azonban magyarázatát az
a tény, hogy a legmélyebb zónákban és pedig Dunántúl is (az

elbb említett kivételekben) nem alkalifölösleg, hanem egyene-



sen a tengervízre jellemz Cl-fölösleg mutatkozik, holott éppen
itt kellene számítani a profundus CO 2 legintenzívebb hatására-

Itt emlékeztetünk T r e i t z P.-nek egy a szikesedéssel kap-
csolatban fölvetett gondolatára, mely annak idején nem sck
méltánylásra talált. Treitz figyelmeztetett arra a jelenségre,
hogy hár a klímabeli tényezk, melyek az aridus klíma alatt
végbemen sófelhalmozódást okozzák, nagy felületek fölött
azonos hatásúak, a sóíelhalmozódás 'Alföldünkön (de másutt is)

mégis vonalakba sorakozó foltokba tömörül. Ennek a jelenség-
nek az oka szerinte az, hogy „a sóstalajok egy részének kialaku-
lása kétféle tényez együttmködésének eredménye, ezek közül
az egyik a klimatikai hatásoknak összessége, a másik pedig
geológiai eredet gázexhalációknak ásványbontó munkássága".
Szerinte a hegyszerkezeti vonalak mentén feltör .,juveniíiV‘
gázok bontó hatása általánosságban szénsavas, kénsavas és
sósavas sók keletkezésére vezet (39. 48. 1.).

Treitz.nek ez a talán nem eléggé alaposan kifejtett és meg-
okolt véleménye nem keltett visszhangot, csupán S c h e r f E.
foglalkozik egyik dolgozatában vele (24. 296. 1.), visszautasító
módon. S c h e r f arra hivatkozik, hogy a Duna—Tisza közén
vonalakba sorakozó szikeseik elhelyezkedése a Riss—Würm
interglaciálisban létrejött eróziós vályúkat követ.

Mindenesetre az alföldi és dunántúli telepvizeinkben
mutatkozó jellegzetes NaHCO.i-tartalom eredetének vizsgálatá-
nál talán ezzel a lehetséggel is számolhatunk. Ezek szerint az
Alföldön ma is végbemen szikesedés klimatikus tényezinek
fokozott határát vetíthetjük vissza a földtani múltba egészen
addig az idpontig, am’kor medencéink nagyszabású alsó-

pannóni elárasztása megindult, vagy esetleg a medencék szikla-

fenekébl regionálisan felsziiremked C0 2-gáz bontó hatásával
számolunk, mely Treitz elgondolása szerint még 'a ma végbe-
men szikesedés folyamatába is bekapcsolódnék.

Hogy lehetséges-e egyáItalában 1000 m-es mélységekbl
részben impermeábilis rétegsorokon keresztül, gázok regionális

felszívárgása és hatásuk alatt a rétegsorokban foglalt telepvíz

legkülönbözbb szintjeiben annak nagvjából egyöntet átszine-

zdése, az mai ismereteink szerint teljesen problematikus.
Az erdélyi savanyúvizek közül a Bálványösfüred-i Fidelis-

forrás (Bálv) és a Tusnád-i Szt. Ilona-forrás (Tusn2) elemzései
a többiektl teljesen elütnek, ezek az elemzések a Palmer-
graiikonban a 2—3. csoport közvetlen szomszédságában feksze-

nek- Magas Cl-ion tartalmuk erdélyi telepvízjehegük mellett

Vall, Bálv aránylag magas SCh-tartalma és Tusn 2 földfémtar-
talma helyi behatásokra utalnak.

A 3. csoport (erdélyi földgázzal fakasztott sósvizek) szár-

mazásának kérdésére térve át — a fennebb eladott gondolat-
menetbe kapcsolódva — mindenekeltt le kell szögeznünk azt,

hogy az Erdélyi Medence és a Nagyalföld között a fiatalhar-

madkorban fennállott földtörténeti alakítótényezk legnagyobb
része tekintetében (vízgyjt terület kzettani összetétele,

klíma, a sziklafenék esetleges profundus C0 2-termelése stb.)

lényeges különbség nem állhatott fenn. A legfontosabb különb-



69

ség az, hogy az Erdélyi Medence az alsó miocénben lefzdött,
zárt medencévé alakult, melyben a tengervíz besrsödésére
és sótelepek kiválására került sor, míg ilyen folyamatok nyoma
az Alföldön nem ismeretes.

Az erdélyi sóképzdiményt I)és környékén végzett újabb
tanulmányok az alsómiccén burdigalai emeletnek az ú. n. „dési

tufa“ fölött fekv legmagasabb részébe helyezik (23.), a sótest

fedjében a helvéti korú, tetemes vastagságú, uralkodólag
agyagmárgából álló xi. n. „mezségi rétegek" települnek.
A középs és fels miocén-, valamint pliocén-korszakokban —
ha volt is idleges megszakadás az erdélyi és magyar meden-
cék közvetlen összeköttetésében8 — általában egységes, ki-

egyenlített vízösszetétel medencerendszerrl lehet szó, errl
tanúskodik azoknak a szegényes szarmáti és pannoni smarad-
ványtársaságoknak a képe, melyeket az Erdélyi Medence üle-

déksoraiból ismerünk, mert azok azonosak a magyarországi
medencék egykorú faunáival.

Az Erdélyi Medence középs részét feltölt harmadkori
sorozatot a maga teljes egészében nem ismerjük, mert a föld-

gázkutató mélyfúrások a sziklafenékig nem hatoltak le. Van-
nak megfigyeléseik, melyek alapján föltehet, hogy egy „bels-
erdélyi tömb" az óharmadkor folyamán az északi és déli ten-

gerrel borított övék között szárazulatként emelkedett ki (31.).

Ennek a tömbnek a burdigalai korszak végén történt besüllye-

dése indíthatta meg a sóképzdést és fokozatos elmélyülése
vezethetett a sófed mezségi rétegek hatalmas vastagságának
a felhalmozódására.

Az -Erdélyi Medence fiatalharmadkori rétegsorát a medence
középs, a dunántúlihoz hasonlítható, aránylag nyugodtabb
(csak brackiantiklinálisokba rendezdött) település részén s-,
maradványokban való nagy szegénysége miatt emeletekre
tagolni rendkívül nehéz. A földgázkutatással kapcsolatos föld-

tani vizsgálatokban az egyes emeletek rétegtani elkülönítésé-
nél bizonyos jól követhet dacittufaszintek szolgáltak irány-
adóul. E szerint a rétegtani beosztás szerint a szarmáti emelet-
hez soréit rétegsor itt, a medence közepén mintegy 1500 m vas-
tag volna, ebbl azonban a tektonikailag kiemelt északnyugati
részen a lepusztulás mintegy 900 m-t már eltávolított. Egy kis-

sármási (26- sz.) fúrás az eladottak szerint a szarmáti sorozat
alsó határának tekintett „gvéresi tufa" alatt 60 m-rel még egy
földgáztartalmú szintet -ütött meg. Az ugyancsak a medence
északi részében lemélyített mezpagocsai összesen 2036 m mély
fúrás 1500 m vastagságban hatolt be a gvéresi tufa alatt követ-
kez mezségi rétegekbe anélkül, hogy megfelel mennyiség
földgázt talált völna. A medence fenekét ez a fúrás sem érte el

(Reich 23.).

Az erdélyi földgázkutató mélyfúrásokból származó sós-

vizeink kivétel nélkül a földgáztartalmú rétegsorokból szár-

maznak, azok homokos közbetelepüléseibl, melyekbl a gáz

s Ifj. Noszky J.—T. Roth K. A Rézhegység stb. Földtani Közlöny.
LXXVIII. K. 73. 1. Budapest, 1948.
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.sokszor csak vízzel együtt termelhet, általában azonban szá-
razgázt adó rétegek sósviaeis rétegekkel váltakoznak az agyag-
márgascrozat homokos közbetelepülései során. Marosvásárhely
környékén 1941—44-ben lemélyített fúrásaink (már csak mély-
ségükbl ítélve is) úgyszólván sehol sem jutottak túl a gyéresi
tufa szintjén, azon a határon, ameddig az eddig használatos
rétegtani beosztás lefelé a szarmáti emelet üledéksorát számítja.

Ha ez a rétegtani beosztás a helyét megállja, akkor szó
sem lehetne arról, hogy a mélyfúrásokban földgáz szomszédsá-
gából fakasztott sósvizeink az elegyes jelleg szarmáti tenger-
víz eredeti összetételének képére alakultak, mert koncentráció-
juk legnagyobbrészt jóval meghaladja még a normális tenger-
víz koncentrációját is. Ebben az esetben arra kellene gondol-
nunk, hogy erdélyi telepvizeink legnagyobb része mélyebbrl,
a mezségi sósagyag rétegekbl származik és másodlagosan
jutott magasabb szintekbe.

A 7. ábrán összeállítottam a rendelkezésemre álló erdélyi

sósvízelemzéseket oly módon, hogy az egyes fúrásokban mély-
ségek szerint tüntettem föl az illet mélységbl származó sós-

víz 1000 g/mval-ban megadott koncentrációját. A rajzba bele-

vettem azokat a vonalakat is, melyek — nagyjából az egyes
fúrásokban kapott koncentrációértékekhez viszonyítva — fel-

tüntetik a Káspi tenger, Fekete tenger és a normális tengervíz
koncentrációit. A rendelkezésemre álló adatok száma aránylag
kicsiny, mégis feltn szabályszerség adódik ki abban, hogy
a koncentrációérték az egyes fúrásokban lefelé fokozatosan n
(kiüt adatok a rajzon alá vannak húzva). Ebben a tekintetben
a nagyalföldi és dunántúli viszonyokkal feltn megegyezés
mutatkozik azzal az eltéréssel, hogy a koncentrációértékek itt

általában sokkal magasabbak. A normális tengervíz, Fekete
tenger, Káspi tenger koncentrációit feltüntet vonalak a profil-

ban egymáshoz közel fekszenek és a rajzból az tnik ki, hogy
lényegében csak az erdszentgyörgyi boltozatból származó,
magasabbszinti sósvizek mutatnak a Káspi és Fekete brak'k-

vízi tengerek vizéhez képest is ersen felhígított összetételt.

Arra az övre, amelyben a normális tengervíz sótartalmának
csökkenése eléri a Káspi tenger koncentrációértékét, mind-
össze pár 100 m esik.

Abban a feltevésben, hogy az egyes szintekben foglalt sós-

vízfajták annak a tengervízösszetételnek felelnek meg. amely
tengervízbl az illet szint üledékei lerakodtak, nagyjából erre
a pár 100 m vastag rétegsorra szorítkoznék — az eddigi réteg-

tani megállapításokkal ellentétben — a szarmáti emelet üledék-

képzdése. Ez összbangzásban állana a magyar medencékben
a szarmáti képzdmény aránylag kisebb vastagságára vonat-

kozólag szerzett tapasztalatokkal is. A mélyebb sorozat, tehát

lényegében az egész földgáztartalmú képzdmény is, ezek sze-

rint már a mezségi rétegekhez tartoznék. A sót,!'lep kicsapódá-
sát követ, a nagy vastagságú mezségi rétegek lerakódásának
megfelel idszak nagy sókoncentrációjú sósiszapok kövület-

mentes sorozatán, fokozatos felhigítódás útján lépett volna át,
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normális sótartalmú tengervízösszetételen keresztül az elegyes-

vízi felhigítódás periódusába, egészen a leghígabb (már pan-
nóninak megtelel) beitemgervízösszetételig (Erdszentgyörgy).

'Az erdélyi sósvízkoncentrációkat összefoglaló 7. ábrán
érdekes az a rész, mely a két sármási fúrás adatait tünteti föl.

Itt a koncentrációviszonyok megfelelnek annak a fúrásközben
tett megfigyelésnek, melyrl B ohm F. már annak idején meg-
emlékezett, hogy t. i. a Nagysármás 1. sz. fúrásban a rétegdö.és

a mélység felé mind nagyobbá vált és 619 m mélységben 43°

meredekséget ért el, ellentétben a kissármási fúrásban kapott
lapos dléssel (2. 42. 1. és táblamelléklet). Már Böhm figyel-

meztetett arra, hogy a IMagysármás 1. fúrás 464—470 m-ébl
kapott sósvíz összetétele csaknem pontosan azonos a kissármási
fúrás 28. m-ébl kapott sósvíz összetételével (i. h. 54. 1.).

Meg kellene vizsgálni, hogy ezek a vízösszetételbl levon-
ható következtetések összehangzásba hozkatók-e az egész vona-
lon a tényleges rétegtani megállapításokkal. Lényegében a
szarmáti és mezségi rétegek határát kellene az eddig fölvett

helyzeténél, a gyérési tufa szintjénél (23. 48. 1.) magasabbra
helyezni. Az erdszentgyörgyi boltozatban megfúrt híg vizek
rétegtani helyzetét P a p p S. megállapításai rögzítik. Az fel-

vétele szerint az erdszentgyörgyi boltozatnak csak a magjában
bukkan ki szarmáti üledéksor, a szárnyakat pannoni képzdés
alkotja (21. 98. 1. 2. és 16. melléklet). Itt természetesen szó lehet
a külszínrl származó víz hígító hatásáról is.

A HCCVtartalom tekintetében az erdélyi sósvizeket rész-

letesebben kielemezni és az alföldi és dunántúliakkal össze-

hasonlítani a rendelkezésre álló anyag alapján nem lehet. Eset-
leges klimatikusnak minsíthet befolyás megvizsgálására —
mint az Alföldön és Dunántúl — módunk nincs, mert a felhigí-

tódott (erdszentgyörgyi) sósvizekrl teljes elemzés rendelke-
zésre nem áll és így nem állapítható meg, hogy ezeket a vize-

ket alkáliafölösleg, vagy klóríölösleg jellemzi-e. Egy-két víz-

elemzéstl eltekintve, klórhányadosuk aránylag magas (feltn
Eio’”’ kiugró, feltnen alacsony 0.54 klórhányadosa). A ren-
delkezésemre álló elemzések közül egyedül Sármi’-ben van cse-

kély mérték alkáliafölösleg, az összes többi — magas koncen-
trációjú — teljes elemzéseket klórfölösleg jellemzi. Ebben a
tekintetben — mint már említettem az 57. és 61. oldalon —
Dunántúl és az Alföld legmélyebb szintjeibl származó sósvizek
tekinthetk mintegy átmenetnek az erdélyi sósvizek félé. Ezek-
nek az erdélyi és legmélyebbszinti magyarországi vizeknek a
koncentrációja azonban már túllépi a Káspi tenger koncentrá-
cióját, tehát azt a határt, amelytl kezddleg a pannoni belten-

ger vizének klimatikus befolyás mellett történt átformálódását
az elzek szerint feltételezhetjük. És valóban Lov2, Mur2 olyan
helyekrl származnak, hol a pannon 'alatt idsebb harmadkori
sorozat is van, Hszlo2 mélyzónáinak vizei pedig az „alaphegy-
ség“-bl erednek.

Az erdélyi vizek SCh-tartalma — sajnos, hogy itt sem sok,

mindössze 12 a rendelkezésemre álló adat — általában éppen
úgy minimális, mint akár az alföldi, akár a dunántúli, akár a
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romániai sósvizekben. Minthogy itt a sósvíz földgázzal bels
érintkezésben van, a feltételezett organikus redukcióban ez
a jelenség itt is jó magyarázatot talál. Feltn a Nyárád-
szereda 1. sz. fúrás Nyi”’ és -Nyi”” jel vízmintáiban talált

aránylag magas SCh-tartalom (Nyi’”-ban 5.0, Nyi””-ben 8.2

egyenérték százalék, a tengervízre vonatkozólag ez az -érték 9.2,

a Káspi tengernél 29 egyenérték százalék). Nyi””-ben egyben a
koncentrációnak Nyi’”-hoz képest mintegy felére való vissza-
esése is mutatkozik. Nyi”’ és Nyi”” a fúrószerelvénynek arány-
lag kis részébl (260 és 290 m) származnak. Egyetlen ilyen ki-

ugró adathoz közelebbi következtetéseket fzni talán nem volna
helyénvaló.

Az erdélyi sósvizek J- és Br-tartalmát illeten is csak
nagyon kevés adat áll rendelkezésre, a megvizsgált vizek leg-

nagyobb részében a J és Br-ot nem határozták meg. Mindössze
öt elemzés tér ki ezekre az adatokra is:

Kissármás (S 2) J 7.1 mg Br — mg
Marosugra (Ma) 99 48.0 „ 99 77.4 „
Dicsszentmárton (Dics) 99 1.2 „ 99 06 „

Marosszentgyörgy (Mszgygy) 99 13.6 „ 99 6.1 „
Szászrégen (Szász) 99 9.8 „ 99 6.4 „

Ez a néhány adat is elég ahhoz, hogy az erdélyi földgázos
sósvizekben is fölismerjük az alföldi, dunántúli és romániai,,
ásványolajféleségekkel kapcsolatban fellép sósvizekéhez
hasonló jelleget.

Az elzekben jellemzett szemszögbl nézve az erdélyi föld-

gázra vonatkozóan is az a látszat, mint a dunántúli ásvány-
olajnál, hogy az a mezségi boltozatokban n'agyjából eredeti
termhelyén van. Ez a szemlélet — Mrazec eredeti elképzelésé-
vel összehangzásban — amellett vallana, hogy az Erdélyi Me-
dence földgáztelepei sajátos szerves bomlásban keletkeztek,
melyben lényegében; csak metán állott el, míg maga az
ásványolaj hiányzik.

c) í. csoport.

Bükkszéki szódás sósvíz:
A bükkszéki szódás sósvíz származásának vizsgálatánál

vegyük elször a lithothamniumos mészkbl fakasztott vizet

(1. 48. oldalt), errl már föntebb megemlítettük, hogy különböz
fúrásokból (Bii 2 7, Bii 34 , Bü30 , Bü5o” és BÜ52”) feltnen egyez
összetétellel tárták fel (1. 3. ábra B.). Ezek közül csák aBü27-rl
áll teljes elemzés rendelkezésre, de mint ebben a BíW-ben, úgy
nyilván a többi a lithothamniumos mészkbl fakasztott víz-

ben sincs Cl és HCO3-011 kívül számb’avehet mennyiségben más
anion jelen.

Ezt a vizet a mélyfúrások bséges szabad C0 2 gáz kísére-

tében tárták föl és vegyi összetételét az jellemzi, hogy reakció-
tulajdonságai azonosak (a Paimer-diagrammban vele közvetlen
szomszédságban fekv) néhány dunántúli és alföldi telepvizé-
vel azzal az eltéréssel, hogy a koncentrációja amazokénál jóval
magasabb (1. 4. ábrát is). Ezt a koncentrációtöbbletet a szokat-
lan módon felszaporodott NaHC03 mennyisége okozza és ebben
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a tekintetben a biikkszéki lithotkamniumos mészkbl fakasz-
tott sósvíz (talán Inke 2 vizével együtt) páratlanul áll a magyar
ásványvizek sorában.

A biikkszéki szódás sósvíz ásványolajjal együtt fordul el
és így peremi sósvíznek nevezhetjük. A biikkszéki ásványolaj-
mez rögbc'ltozatának földtani viszonyaival egy másik érteke-

zésen foglalkozik. 9 Itt röviden csak annyit említek meg, hogy
a biikkszéki ásványolaj rupeli korú kiscelli agyag repedései-
ben és andezittufa-közbetelepíiléseiben tárol, de a mélyfúrások-
kal részletesen földerített földtani viszonyok ismerete alapján
nagy valószínséggel föltehet, hogy itt másodlagos helyen
van. Eredetét a biikkszéki rupeli képzdésbl fölépült rög-
boltozat keleti részét elvágó, ú. n. „Darnó-vonal“-lal kapcsolat-
ban kereshetjük. A Darnó-vonal nagy távolságra követhet
hegységszerkezeti vonal, ma mélyreható, alsómiocén után el-
állott vetdés képében jelentkezik a külszínen, de lényegileg
ugyanazon a vonalon megállapítható egy alsómiocén eltt a
Bükk-alaphegység tömegében végbement feltolódás is. Ezt a
feltolódást egy biikkszéki kutatómélyfúrás (51. sz ) pontosan
rögzítette. A biikkszéki 51. sz- mélyfúrás a Darnó-vonalon tör-

tént, alsómiocén eltt végbement feltolódás közelebbi termé-
szetérl azonban biztos felvilágosítást nem adott.

Szó lehetne az alaphegység tömegében elállott burdigali-
kum eltti váltós vetdés mentén való kiemeltetésrl, lényegé-
ben ugyanazon a síkon, melyen az alsómiocén rétegsor lerakó-

dása- után levetdés ment végbe. Ebben az esetben egy, az alap-
hegység tömegébe mélyen behatoló törésbl kellene származ-
tatnunk az összes biikkszéki termékeket: az ásványolajat,
a kísér sósvizet és a nagy tömegben feltör C0 2 gázt is. Ha
azonban a Darnó-vonalon a Biikk-alaphegység nyugati szélé-

nek preburdigalai nagyobbarányú áttollódását tesszük föl, mely
az oligocénképzdményt maga alá gyrte, akkor az olajnak
a bükkszék! rögboltozatban való felgyülemlését e megtorlódás-
sal kapcsolatban az oligoeénképzdménybl számazta thatjuk, a
C0 2 gázt a pcstmiocén vetdések következtében az alaphegy-
ség tömegében elállott mélyreható törésekbl, elssorban is

a Darnó-vonal postmioeén törésébl, a sósvízutánpótlást pedig
ugyancsak ennek a postmioeén Darnó-törésnelc nyitott síkján
keresztül az annak támaszkodó, összezúzott oligocén (rupeli és

afölött következ homokosabb katti) iiledéksorból. Olajnak és

sósvíznek a biikkszéki boltozatban való jelenléte, valamint a
bükkszék i boltozat sósvízutánpótlása is ilyen föltevés mellett
nyer legvalószínbb magyarázatot. Amint a továbbiakban látni

fogjuk, a sósvíznek az öligocénképzdósbl való származása
illik bele legjobban abba a képbe, amely az eddig tárgyalt
magyarországi és erdélyi, sósvizek származására vonatkozó
szemléletünkben kialakult.

Mint már fönnebb (48. oldalon) említettük, a biikkszéki sós-

víz a biikkszéki rögboltozat tetején, a közvetlenül az alap-

* A magyar földtani intézet évkönyve egyik legközelebbi kötetében
fog megjelenni.



hegységre települ, legföllebb 40—50 m vastag, alsóoligooén-
kcrú lithothaönniumos mészkben, több 100 m vastag oligocén
agyagtakaró által lefojtva tárol. Ha a Darnó-vomalat — mint
az elbb lehetségként említettük — olyan tektonikai síknak
tekintjük, amelyen a Bükk-alaphegység nyugati széle az alsó-

miocén eltt egyszer váltós törésen feltolódott, hogy azután
ugyanazon a síkon a miocén után levetdjék, vagyis ha úgy
képzeljük, hogy a bükkszéki mintegy 1000 m vastag rupeli-

katti sorozat kelet felé a Darnó-voiialon közvetlen folytatás
nélkül elvágódik, akkor a CCb-vel együtt az olajnak és sósvíz-

nek is az alaphegységbl kellene származni. Ilyen jelenség
hazánkban példa nélkül állna és semmiféle közelebbi magya-
rázattal nem valószínsíthet.

Ha a koncentrációs diagrammban (3. ábra, B. és C. ábráik)

a 4. csoport (bükkszéki és vele rokon sósvizek) összes elemzé-
seit szemügyre vesszük, azt látjuk, ezek az elemzések meg-
lehetsen szétszórtak ugyan, de koncentrációjuk nagyjából a
Fekete tenger és normális tengervíz koncentrációi közé esik-

A lithothamniumos mészkbl fakasztott bükkszéki vizek kon-
centrációja a Fekete tenger koncentrációjavai úgyszólván pon-
tosan megegyezik és ugyanezt a koncentrációt mutatja a Bükk-
székkel földtanilag sok tekintetben megegyez körülmények
között fakadó Csíz forrásvize is.

Csíz Bükkszéktl nagyobb távolságra, északkeletre, de
ugyancsak a Darnó-vonal nyugati oldalán fekszik, a szabad
COi-feltörés itt hiányzik.

A bükkszéki koncentráció nagyjából megfelelne az oligocén
tengervízbl való származás elképzelésének. Azt kellene csu-

pán feltennünk, hogy a fölös mennyiség C02-gáz behatására
a Cl-ionok egy része HCO.s-al cseréldött ki. Ezt a gondolatot
elttem annakidején Szentiványi F., a bükkszéki ásvány-
olajüzemnél alkalmazott geológus vetette föl.

Megfelel koncentrációk mellett a földkéregben ezt a meg-
fordított folyamatot elvben lehetségesnek tarthatjuk. Az iroda-

lom olyan szódagyártási szabadalmat is említ, mely NaCl-nak
C02-gázzal (C jelenlétében) való kezelésén alapszik, amikor is

a Cl-tartalom COCla-gáz alakjában távozik el. 10 A bükkszéki
rögboltozattetn a fölös Cos-gáz által felhajtott, nem valami
bcíséges ^Mennyiség, sósvíz a kiseelli agyagtakaró alatt le-

fojtva stagnál, de oda nagyobb mélységbl kerül, hol a meg-
fordított átalakuláshoz szükséges HC03-koncentráció (nyomás)
elképzelhet. Kérdéses ,hogy hol és milyen formában kötdhet-
nék meg a felszabaduló Cl-ion (szilkátközetek?). Ha meszet
bontana el, a Cl-ion mennyisége a vízben változatlan maradna,
de ilyen folyamat feltevésének különben is ellentmond a bükk-
széki víz (Biisr) földfémekben való szegénysége, ami csupán a
C0 2 behatására történ mószoldódásnak felel meg.

Érdekes, hogy a Csíz azonos 'koncentrációjával, de nagy Cl

és kicsiny HC03-tartalmával (1. az 1. sz. elemzési táblázatot)
„átalakítatlan“ bükkszéki víznek felelhetne meg.

io Ulmann: Encyik'.opiidie dér teohnischen Chemie, 8. kötet, 40. 1.
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A már a kiscelli anyagba feíhatolt bükkszéki sósvizek (1. 48.

oldalon), amilyenek Biii, Bün\ Bn”, Bíh4
’ és BÜ52’ valamint az

ugyancsak kiscelli agyagból és hasonló földtani adottságokból
származó recski vizek (Rk3

’ és Rk3”) magasabb Cl és alacso-
nyabb HCOs-tartalmúak, mint a lithothamniumos mészkbl
származó vizek, mintha lefojtott helyzetükbl fölszabadulva,
részben „visiszalakultak“ volna.

BÜ50 ’ aránylag magas koncentrációjával ersen kiüt a többi
közül. Gyors elemzésrl és egyetlen adatról lévén szó, hozzá
közelebbi magyarázatot nem fznék. Mindenesetre megjegyez-
hetjük, hogy ennek a Bü 5 o’ víznek a koncentrációja a tengervíz-
koncentrációval egyezik (1. 3. ábra, C. ábra), ami az oligocén-

sorozatból való származás feltételezése mellett eredeti rétegvíz-

összetételnek felelhetne meg. Mint említettük, a bükkszéki
elemzések zömében ennél alacsonyabb koncentrációk ural-

kodnak.

Itt említem meg a pestszenterzsébeti sósvizet is (25. 134. 1.),

mely felsoligoeén-rétegek fölött következ aisóm i coén-sorözei-
bl fakad, de koncentrációja kisebb a tenger vízénél éis a blikk-

széki vizeknél is, nagyjából a Káspi tenger koncentrációjával
egyenl.

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a nagyalíöldi,
dunántúli és egyéb magyarországi sósvizek egyes kategóriáinak
zömében jóval alacsonyabb koncentrációk mutatkoznak, mint
amilyenek a mai normális és brafkk (Fekete tenger, Káspi ten-
ger) — összehasonlítás körébe vonni szokásos — tengervizekben
találhatók. Ezt a körülményt bizonyos fokig az SCh-redukcióval
együttjáró felhigítódással is kapcsolatba hozhatjuk (1. 64.

oldalt), de az eltérés így is elég nagy. így mindenesetre számol-
nunk kell az üledékbe zárt telepvizeknél — az egész vonalon,
általánosságban — kívülrl jöv felhigítódással is.

A bükkszéki szódás-sósvíz származásánál egy más elgon-
dolás is kézenfekv.

Ha koncentrációs diagrammunkban a bükkszéki lithotham-
niumos mészkbl fakasztott elemzéscsoportot (BÜ27 stb.) azonos
Cl tartalommal koncentráció 0 felé vízszintesen eltoljuk, az a
Káspi tenger-koncentrációnál alacsonyabb helyre, kb. Bálv.-Re
övébe kc-rül, oda, ahol az alföldi és dunántúli elemzések közül
Karc’”, Bup4 fekszenek (3. ábra, A. és B. ábra). Az alföldi és
dunántúli vizek zöme azonban még mindig ennél hígabb. Ezt a
koncentrációit tekinthetnénk a bükkszéki sósvíz eredeti állapo-
tának, melyhez többletként kerülne a földalatti útjában C(b-

bontásban keletkezett fölös NaC03 mennyiség. A Bükk alap-
hegységének ide es részében nagy szerepet játszó gabbroid
eruptív kzetek (maga a Darnó-hegyen is kibukkanó diabáz)
nagy Na-tartalmukkal (34.) szolgálhatnának alapul ilyen C0 3

-

bontás számára. Feltehetnénk továbbá, hogy a lithotham-
niumos mészkbl a kiscelli agyagba természetes úton felhatoló
sósvíz talán ott vehet föl további NaCl-tartalmat és veszít (talán
mészkiválás útján) HCOs-tartalmából, úgyhogy e folyamatok-
ban koncentrációja is valamivel megnövekedhet (1. 3. ábra B.
rajzot).



Az hiszem, nem tévedek, ha a bükkiszéki víz analógiájára
az Inke2 és Mihályi mélyfúrásokból származó — csak kevéssé
ismert — sósvíz sajátos összetételét is az együtt feltör fölös

mennyiség C0 2 gázzal hozom genetikai kapcsolatba.

A bükkszéki szódás-sós melegvíz utánpótlása — úgylátszik
— nem túlzottan bséges. Csak a bükkszéki rögboltozat tet-
részén bírja a fölös CCh gáz a vizet kitörésre, de azokban a fúrá-
sokban, melyek a szárnyakban ütötték meg a lithothamniumos
mészkövet, a víz nem emelkedett a külszínig. A vízutánpótlás
bsége nyilván az alaphegység kzettani összetételével áll ösz-

szefüggésben, az errevonatkozólag ismert néhány adat szerint
az alaphegységet összetev közetösszlet azonban vízszolgáltatás
tekintetében nem kedvez. Az alaphegység tömegébe eddig
lemélyített fúrások olyan sorozatot tártak föl, mely radiolarit-

ból, homokkpadokat is tartalmazó agyagpalábó] állnak, mész-
kpadck ebben a sorozatban csak alárendeltebb mértékben vesz-
nek részt. A Darnó-vonal felé es keleti szárnyban lemélyített
fúrások (24. sz., 10. sz. fúrás) és maga a Darnó-törésben áthatolt
51. sz. fúrás is. jelentsebb vízmennyiséget az alaphe-gység meg-
ütésével sem tártak föl. Ezekben a fúrásokban a lithothamniu-
mcs mészk is hiányzott.

Érdekes, hogy a lényegében hasonló rétegtani adottságok
mellett a Bükkhegység déli végzdésének keleti oldalán, Mez-
kövesd mellett lemélyített mélyfúrás a bükkszékitl merben
eltér összetétel hévvizet fakasztott, holott az is bséges CCb
kíséretében tör a felszínre. A mezkövesdi mélyfúrás azonban
hasonlóképpen, mint a nem messze tle lemélyített tardi fúrás
(25. 155. 1.), tetemes ATastagságú oligocén-sorozat alatt nem
permokarbon alaphegységet, mint Bükkszéken, hanem triász
mészk alaphegységet ütött meg és ebbl tör föl 875 m mélység-
bl a bükkszéki víznél jóval nagyobb hmérséklet (68° C) hév-
víz (1. az 5. sz. elemzési táblázatot). Ez a héwíz (Mkö”) a Bükk-
szék-csizi vizektl merben eltér összetétel és a budapesti
hévvizek és velük rokon hévvizektl csak valamivel nagyobb
koncentrációjával tér el. Reakciótulajdonságok tekintetében
leginkább a karszt-hévvizek csoportjából kissé kiugró, primer
a'kalinitással jellemzett Hahn (kb. azonos koncentráció) és

Sikonda vizeivel egyezik meg, azokhoz is esik a Palmer-
diagrammban legközelebb.

A mezkövesdi hévvízösszetétel ugyanolyan erteljes C0 2
-

behatás mellett keletkezett karszthévvíz-, illetleg vegyes alap-

jelleg, mint amilyen CCb-behatás mellett a peremi sósvíz-alap-

jelleg bükkszéki víz elállott.

d) Németországi, ausztriai és csehszlovákiai

összehasonlító elemzések.

Az összehasonlítás körébe bevont külföldi (németországi,
ausztriai és csehszlovákiai) lúgos-konyhasós, illetleg konyha-
sós ásványvizeket a „német fürdk könyvéiben (Deutsches
Báderbuch) közölt gondos elemzési eredmények alapján vettem
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adataim közé föl. Ezek az elemzések, az egy (koncentráltabb)
Salzuflen-t kivéve, mind a koncentrációs diagramm (3. ábra)
2. csoportjába esnek.

Származásukat tekintve, azok a földtani leírások, melyek
ezeknek az ásványvizeknek az eredetével foglalkoznak, úgyszól-
ván valamennyit sósképzdményekkel hozzák kapcsolatba.
Kivétel ebben a tekintetben Ems, mely kisebb Cl-tartalmával
inkább a lúgos ásványvizek közé tartozik és alkáliafölösleggel
jellemzett. A rajnai palaliegység tövében, fiatal vulkánok kör-
zetében fakad. Egyes szerzk ennek a víznek alkáliatartalmát
devon arkózák földpátj ánalk elbomlásából származtatják azon a
réven, hogy nagyhmérséklet víz már nagy mennyiségben
CCb-t vesz fel (42. 41. 1.).

Sódén a. Taunus, Hamburg, Orb, Kissingen nyugatról kelet

felé abban az összetört mezozoos táblában fekszenek, amely a
Taunus és a Majna folyó által alkotott szögletbl keletnek, a
tiiringiai erd felé húzódik (9. Zeitsclir. f. prakt. Geol. 161. 1.).

Az ezeknek a vizeknek a származásával foglalkozó szerzk álta-

lában megegyeznek abban, hogy a kloridtartalcm a zechstein és
triász sóképzdménybl, a liidrckarbonát tartalom, illetleg sza-

bad CO-> pedig a Taunus hegység déli peremét megszabó törés-
rendszei'bl származik és részben talán a közeli Yogelsberg fia-

tal vulkánizmusával is kapcsolatos (42. 37. és a köv. 1.).

Salzuflen a középnémetországi mezozoikum északnyugati
végzdésén fekszik, a „Hessische Senke“ keleti szélén, itt mély-
fúrások is feltártak a kagylósmészk és tarbahomokk külön-
böz szintjeiben meleg sósvizet (42. 41. 1.). A németországi kony-
hasós ásványvizek legnagyobb része a zechstein sóformáció
ókori hegységrögök közé foglalt egyes „sósmedencéi“-nek
peremi részeiben foglaltaknak (17. 553. 1.).

Tekintettel arra, hogy Németország ásványolajelfordulá-
sai legnagyobbrészt olyan mezozoikumból fölépített dómokhoz
kötöttek, melyek magjában sóekcémák foglalnak helyet, bár a
zechstein-triász sóformáció és az ásványolaj elfordulások
között esetleg fennálló kapcsolat ezidszerint még nem tekint-
het teljesen tisztázottnak (30. 508. 1.), mégis helyénvalónak tar-
tottam a szorosabb értelemben vett „olajos

44
sósvizek sorában

egynéhány „idegen 44

sósvízösszetételt is összehasonlításként
tekintetbe venni.

Ugyanez áll Baden-Baden vízösszetételére is. Ez a fürd-
hely a rajnai árok nyugati törésén fekszik és ásványvizének
konyhasótartalmát általában a rajnai árok óharmadkori sós-
képzdményével szokás kapcsolatba hozni (17. 600. 1.). A rajnai
árok óharmadkori képzdménye viszont ásványolajat is tartal-
maz (Pechelbronn a rajnai árok déli részén) és minthogy a
pechelbronni rétegeket olájnyomokkal a rajnai árokban még
Badentl északra (Bruchsal és Heidelberg mellett) is megfúrták
és benne olajnyomokat kaptak, Baden-Baden vízösszetátelét is

joggal állíthatjuk összehasonlításként az „olajos
44

sósvizek ösz-
szetétele mellé.

Rád Hall 0. Ö. az Alpok északi lábánál fekv miocén slirbl
kapja sósvizét és az olajos vizekre jellemz szulfátszegénységé-
vel és .aránylag magas, J, Br és K-tartalmával tnik ki. Fels-



ausztrálnak ezen a részén ismételten folytak ásványolajkutatá-
sok (földgázfeltörés Wels közelében).

A csehszlovákiai Luehatschowitz a Fehér Kárpátok eltt
felev flisövbe esik. tehát ásványolajelfordulás szempontjából
szintén szóba jöhet. Vizét ers aíkáliafölösleg jellemzi.

Az irodalomban eddig nem közölt elemzések.

1- Nagyalföldi elemzések.

Hajdúszoboszló, 2. sz fúrás, 1443—1453 m (közvetlenül az „alaphegy-
ség” fölött) HszW’.

1 liter vízben g
K 0.2428 Cl 6.290000 HsSiOa 0.083000
Na 4.4130 Br ......0.021760 hbo 2

Ca 01083 .T 0.004804 org. anyag 0.338000
Mg nvomok HCO :,

1.513000
Fe 0.254 C0 3 nyomok
A1
Sr, Ba, Mn nem m tatható ki.

Összes száraz maradék 1 1. vízbl 160°-on szárítva 12.1058 g.

Debrecen, 1928 december 19. Dr Straub J. és Karell A.

Hajdúszoboszló, 2. sz. fúrás, 1950 m (kérdéses alaphegység). Hszlo 2
””.

K .. 0.1475

1000 g vízben g
Cl 8.5500 H 2SÍO 3 0.1003

Na.., 5.1288 Br 0.0157 HBO 2 .nyomok
Li nem mutatható ki 0.0050

nh4 o.ooso HCOa 0.9776

Ca 0.2917 C03 ....nyomok
Mg 0.1061 S0 4 nem mutatható ki

Ba, Sr nem mutatható ki N0 3 nem mutatható ki

Fe .. 0.2035 NO 2 nem mutatható ki

A1 . nyomok
Összes oldott anyag 15.5400.

Debrecen, 1930 május 24. Dr. Straub J.

Hajdúszoboszlóul, sz. fúrás, 2000 m-en felül (kérdéses alaphegység)

K .. 0.1830 HC0 3 ...

Hszloa’””

.0.71370 H 2SÍO. ....0 08560
Na 5.4163 Cl „9.50000

Ca 0.6 30 .J .0.00413

Mg.., 0.0452 Br .0.01380

Fe .., 0.1008 S0 4 „nincs

Összes oldott só mennyisége 16.7485 g
Száraz maradék 140°-nál 16.5020 g
Debrecen, 1930 augusztus 19. Dr. Straub J

Hajdúszoboszló, 3. sz. fúrás, 975.6—980.5 m Hszlo s
’.

Cl ion 1.58 g 1

Na Cl 2.61 g 1

kötött C02 0.86 g/l

HCOsion 1.19 g/l

Budapest, 1942 március 17. Varga Sarolta
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Hajdúszoboszló, 3. sz. fúrás, 969.45—1055.7 m. Hszlo3
”.

kötött COs 0.968 g/l

HCO
:
,-ion 1.343 g 1

Cl-ion 1.604 gl
NaCl 2.645 g/l

Budapest, 1942 szeptember 2. Varga Sarolta

Hajdúszoboszló, 3. sz. fúrás, 1025 m.

kötött CO2 1.025 g/l

Cl-ion 1.543 g/l

NaCl 2.544 g/l

Hszlo 3
’”.

(karbonát + kidrokarbonát)

Budapest, 1942 április 29. Varga Sarolta

Karcagi fúrás. 626—628 m. Karc’.

1 1. víz száraz maradéka
izzítási veszteség
lúgossági foka
változó keménység
összes keménység

. 1.6142 g
, 0.0544 g
24.80

.67.40 (német kém. fokban)
1.90 (német kém. fokban)

Si02 0.02968 g
Fe. Al-nyomokban
CaO 0.0188 g
MgO nyomokban
Cl 0.1560 g
J 0 00170 g (1700 gamma)
Br 0.00345 g
HCOa 1 356 g
C0 3 0.0774 g
S0 4 nyomok
NH4 nyomok
N0 2 , N0 3 nincs Hmérséklet 46° C

Debrecen, 1928 március 29. Dr Straab J. — Karell A.

Karcagi fúrás, 1186 m.

1 1. víz száraz maradéka 5.504

hco 3 ... 0 01208 g
CO s 0.2851 g
Cl 3.003 g
Br 0.0267 g
J 0.00942 g
S0 4

Si0 2 ...

Fe, A1

.

Ca 0ÖS99 g
Mg
K 0.095 g
A a 2.050 g

e

Debrecen, 1928 november 13.

Karc’”.

Izzítási veszteség 0113 g
Hmérséklet 75.5° C

Karell A.
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Karcagi fúrás, kevert víz a végleges kiképzésbl (626—1186 m)
Karc”.

1 kg vízben g
K 0.019600 NO, .....nyomok H,SiÜ 3 0.030000

Na 0.907560 NO,.. ....nincs org. anyag 0.115000
nh 4 ....nyomok Cl .. ....0.682000

Ca 0.023780 Br ....0.004900 összes sók 3.144070 g
Sr.... J ...0.002300 száraz maradék 110°-on 2.2910 g
Ba SO, ......nyomok száraz maradék I80°-on 2.2795 g
Mg 0.002250 HCOj

,
1.348000 izzítás után 2.1760 g

Fe 0.001750 co,.......nyomok veszteség . 0.1150 g
Al... 0.006930

Hmérséklet 56° C.

Debrecen, 1929 augusztus 16. Dr Straub ,/.

Tiszarsi fúrás. 1743- 1753.6 m. Tiörs”.

1000 g vízben j
r

K 0.0278 Cl H 2SÍO 3 0.0837

Na Br 0.0150
Fa .. 0.1056 .1 0.0035
Mg.. ‘....0.0072 SO, ., 0.0436

Fe .. 0.0078 HCO* 1.6352

Budapest, 1932 június 30. Finály I.

Tiszarsi fúrás, 1773.5—1779 m. Tiörs”.

1000 g vízben S
K 0.0214 Cl H2Si0 3 0.1135
Na .. 3.0971 Br 0.0141
Ca .. 0.0859 •T 0.0033

Mg.. 0.0056 SO, 0.0325

Fe .. 0.0051 HCO-, 1.9679

Budapest, 1932 július 4. Finály I.

Tiszakiirti fúrás;, 366--373 m. Tik’.

Fe 2.1 mg/l Cl
Ca 13.3 mg 1 S0 4

Mg 6.7 mg/l HC0 3

1942 november 9. Magyar—Amerikai Olajipari B. T.

Tiszakiirti fúrás, 2259—2311.5 m. Tik”.

1000 g vízben mg
K F ... 9.428 HBO, ....358.700

Na ... ...4927.444 Cl ...7487.750 H,Si0 3 123.933
I,i ... 83.970 Br ... ... 22.094 HAsOa 8.413
NH, ... 39.640 J ... 2.065
Ca ... 173.900 CO, ....nyomok 1 kg víz száraz maradéka
Sr ...nyomok HCO, 1121.680 13,666.0 «

Mg ... ... 22.429 so 4 ... ... 24.500
Fe ... 2&.910 P0 4 ......nyomok
Mn ...

Al ...nyomok
Cu ...

Debrecen, 1943 december 10. Dr Bodnár J.

s
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Tótkomlós, 1 . sz. fúrás, 1618 m. Tótk,.

Na+K....6997 mg/l Cl 9890 mg/l naphtens nyomok
Ca 124 mg/l C0 3 995 mg/l
Mg 31 mg/l S0 4 5 mg/l Elpárolgási maradék 18,370 mg 1

Fe. Al....nyomok Si0 2 145 mg 1

NHn 20 mg/l

Budapest, 1941 augusztus 11 . M. Technológiai és Anyag vizsg. Int

Tótkomlós, 3. sz. fúrás, 1691.5 m. Tótk 3 .

Na+K ....2052.3 Cl 2529.0 nyilvánvalóan mg/l
Ca 72.3 CO3 1440.0 Összes szilárd alkatrész (szervet-
Mg 8.4 SO 4 38.3 len+szerves anyagok 110° C-on
Fe gyenge nyom J kevés szárítva) : 10045.0

Buda est, 1942 december 10. Popp L.

Minthogy ebben a felállításban bizonytalanságok mutatkoztak, az
elemzhöz közvetlen kérdést intéztem és tle a következ javított

adatokat kaptam:
mg-equivalensekben:

Na 89.23 Cl 71.24 „Feltehet, hogy a vízben K, C0 3,

Ca 36.15 HCO 3 48.00 NO3 is lehet még“
Mg 0.69 S0 4 0.78

Összesen: 126.07 Összesen: 120.02

Ezt az utóbbi eredményt használtam föl, eszerint azonban a
ábrán a földfém-értékben feltn kiugrás mutatkozik.

Tótkomlós, 4. sz. fúrás, 1704 m. Tótk 4 .

Na+K 610.1 Cl 143.0 nyilvánvalóan mg/l
Ca 22.3 C0 3 1350.0 Összes szilárd alkatrész (szervet-
Mg 6.5 SO4 36.5 len+szerves anyagok 110° C-on
Fe 0.3 J nincs szárítva): 2914.0

B dapest, 1942 december 10. Popp L-

Az elemztl kapott közvetlen felvilágosítás szerin* : „Számítási
hiba folytán a C0 3 érték csak fele a megadott értékeknek, helye-

sen: COi=675.0, HC03=1350.0”.
mg-equivalensekben

Na ..26.52 Cl 4.03

Ca .. 1.11 HCO3 . 22 50
Mg .. 0.53 SO4 0.74

Fe .. 0.01 Összesen: 27.27

Összesen: 28.17

Diagramunkban az utóbbi adatokat használtam föl. A Szurovy
dolgozatában közölt Tótk4 elemzés (35. 18.1. 1. táblázat)

csak tévedés lehet (1. 58- oldal)

Ferencszállási fúrás, 2587 m. Ferszs.

Összes szilárd alkatrész 12570.4 Nyilvánvalóan mg/l.

Na 4402.3 Cl 6702.0

Ca 406.1 C0 3 585 0

Mg 241.1 SO4 80.6

Fe 12.9 J
Budapest, 1943 június 26. Popp L.
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Az elemztl kapó t közvetlen közlés szerint:

mg-equivalensekben

Na 191.40

Ca 20.30

Mg 19.79

Fe 0.46

Összesen: ....231.95

Cl 188.78

HC0 3 19.50

S0 4 1.64

Összesen: ....209.32

„Föltehet, hogy a vízben K,
CO;, esetleg N0 3 ion is lehe-

tett és innen eredhet
az eltérés

44

.

Mezkövesdi fúrás, 464.1 m.

Cl-ion 0.3280 g'l

Na Cl 0.5408 g/l

kötött és félig kötött
szénsav „..l. J 630 g/l

HCOs-ion 2.02S0 g 1

Budapest, 1939 január 20.

Mk’.

Dr Kárpáti J.

Mezkövesdi fúrás, 875 m. Mkö”
1000 g vízben g

K 0.0623 Cl ...0.3426 HsSiCh 0.0513

Na , 0.3241 Br
I.i . 0.0012 J ...0.00005 szabad COs ... ....1.0304 g
Ca ... 0.1929 HCO3. ...1.2477 H 2S ...

Sr 0.0031 SO4 ... ...0.0262 COS... ....0.0199 g
Ba .... 0.00004 P0 4 ... ...0.00028

Fe B* ......0.01160 Szilárd maradék
A1 105° C-nál 1.79308 g/l

Mn 180° C-nál 1.7460 g I

Ti
As ....

Cu ....

Mg.... 0.0650
NH« 0.0007

Budapest, 1939 május 20. Dr Kárpát' J.

2. Bükkszéki fúrások vízelemzései.

Bükkszék, 1. sz. fúrás, 137.5 m. Bi.
1000 g vízben g

K Cl H2SÍO3 ....0.07098

Na 9.0897 J .... 0.0154 szabad CO2 3.1028
Li Br 0.0285
NH4 0.0039 HC0 3 ....15.2455 Hmérséklet 19.5° C
Ca 0.1541 S0 4 .. 0.8925 (leveg ugyanekkor —2° C)
Sr 0.0003 PO4 ..

Ba 0.0009
Mg 0.1622
Fe 0.0033
A1 0.0003

Budapest, 1937 május 8. Dr Emszt K.

Bükkszék, 14. sz. flírás, 196.15 m. Biin’.

Cl-ion 5.4410 g/l
NaCl 8.9700 g/l

kötött C0 2 6 0036 g 1

HCO3 9.0036 g/l

Budapest, 1939 szeptember 9 Dr Kárpáti J •
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Bükkszék, 14. sz. fúrás, 229,05 m.
Cl-ion 9.2480 g 1

XaCl 15.2462 g/l

kötött C0 2 .... 8.6438 g/l

HCOj-ion 11.9834 g/l

Budapest, 1939 szeptember

Bükkszék, 27. sz. fúrás, 517 m.

1000 g vízben g
K 0.0646 Cl ... 3.1041

Na 8.2436 .1 ... 0.0258 1
.

Li nvom Br ... 0 0131

Ca 0.0872 HC0 3-ion 170042
Sr 0.0025 B0 2 ... 0 0213
Ba 0.0012 S04 ... 0.0075

Mg .... 0.0323 IkSiO. ....... 0.0351

Fe
Mn nincs

Budapest, 1938 október

Bükkszék, 34. sz. fúrás, 629.4 m.

Cl-ion 3.040 g/l

XaCl 5.0129 g/l

kötött CO £ 11.8976 g/1

HC0 3 (a kötött C0 2-bi
számítva) 16.4944 g/l

Budapest, 1938 november S

Bükkszék, 36. sz. fiírás, 717.1 m.

Cl-ion 2.9464 gl
XaCl 4.8574 g/l

kötött C02....12.0800 g/l

HC0 3-ion 16.7470 g/l

Budapest, 1939 mái’cius 20.

Bükkszék, 44. sz. fúrás, 186.45 m.

Cl-ion • • 4 8835 g/l

XaCl • . 8 0509 g/l

kötött C0 2 10.1706 g/l

.
HCOa-ion . 14-1001 g/l

Budapest, 1939 április 13.

Bükkszék, 44. sz. fúrás, 373-2 m.

Cl-ion . . 4.220 g/l

XoCl . • 6-958 g/l

HC0 3-ion . 17-6497 g/l

kötött CO2 . 12.731 g/l

Budapest, 1939 január 16.

Bükkszék, 50. sz. fúrás, 531-9 m.
Ol-ion • • 7-3090 g/l

XaCl . . 12.0496 g/l

HCOa-ion . 26 8620 g/l

kötött CO, 19.3760 g/l

Budapest. 1940 április 8.

Bü J4
”.

9. — Dr Kárpáti J.

Bü27.

szabad C02 0.7235
H 2S 0.0006

Hmérséklet 39.4° C. ugyan-
akkor a leveg 26.7° C volt.

‘.) Sarló 1948-ban ennek az ér-
téknek csak kb. tizedrészét
(0 00224 g 1000 g) mutatta ki

(1. 60. oldalt).

11. Dr Emszt K.

B 34 .

Dr Kárpáti J.

Büc6 -

Dr Kárpáti J.

Bn’-

Dr Kárpáti J-

BÜ44”.

Dr Kárpáti J-

Biiso’.

Dr Kárpáti J

•
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Bükkszék, 50. sz. fúrás, 609-2 m. Bü5n
’

Cl-ion . • 3.181 g/l

NaCl . • 5.244 g/l

kö.ötCCb . 10.964 g/l

HCOs-ion . 15.201 g/l

Budapest 1940 április 27. Dr Kárpáti J-

Bükkszék, 52. sz. fúrás, 236.3 in.

Cl-ion . . 4.913 g/l

NaCl • • • 8.1015 g/l

kötött COo . 9 9616 g/l

HCO s-ion . 13.8104 g/l

Budapest, 1940 július 22. —

Bii 52
’.

Varga Sarolta

-

Bükkszék, 52. sz. fúrás, 408.9 m. Bü52
”.

Cl-ion . . 3-116 g/l

NaCl • • 5.1382 g/l

kötött CO-, . 12.2276 g/l

HCOs-ion "
. 16 9519 g/l

Budapest, 1940 szeptember 2. Varga Sarolta-

Recsk, 3. sz- fúrás, 614.15 m.

Cl-ion . • 6 326 g/l

NaCl . . 10.429 g/l

kötött CO2 . 9.o21 g/l

HCOn-ion . 13-200 g/l

Budapest, 1940 április 27

Recsk, 3. sz. fúrás, 627.50 m.

Cl-ion . • 6.4220 g/l

NaCl • • • 10-5898 g/l

kötött COo . 10164 g/l

HCOs-ion • 14 091 g/l

Budapest, 1940 június 1.

Recsk, 4. sz. fúrás, 690 m. Rk*.

Cl-ion . • 8-5500 g/l

NaCl • • • 14 1000 g/l

kötött C0 2 . 0 0730 g/l

HCOs-ion . 0.1000 g/l

Budapest, 1940 október 19. Varga Sarolta-

Recsk, kút a 314. sz- ház udvarán. Rk kút.

K . . . • 0-3048 g/l Cl ... • 0-4166 g/l

Na. • • • 0 6339 g/l HCO a • • 2-7223 g/l

Mg .... 0-1235 g/l C03 nincs

Ca • • • • 0 2674 g/l SO4 ... 0.1205 g/l

Fe . • • • 0 0005 g/l H2Si03 . . 0-0356 g/l

Budapest, 1934 augusztus 27. Szelényi T-

Rk 3
’.

Dr Kárpáti J-

Dr Kárpáti J-
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3- Dunántúli peremi sósvízelemzések.

Magyar—Amerikai Olajipar R. T. és Magyar—Német Olajipari R. T.
elemzései.

Budafapuszta, 3. sz. fúrás. 1120—1124 m. Bup3
’.

1000 g vízben g
K - - . . . 0.1678 so, . . . . 0 02718

Na . . . . . 1.1613 Cl . . . . 0.8760

Ca - . . . . 00143 HCO-, . . - . 1.8720

Mg . - . . . 00029
Fe . • . . - 0.0047

Budapest, 1938 május 12. Dr Kárpáti J.

Budafapuszta, 3. sz. fúrás, 1175—1180 m. Buip3
”.

K . . . 0 2958 g/l SO, . . . 0 0202 g//l

Na - - • 0 7123 g/l Cl . . . . 0 7120 g/l

Ca . • • 0 0158 g/l hco3 . . 1-2060 g/l

Mg . . 0 0105 g/l

Fe • - . 0 0019 g/l

Budapest, 1938 március 27. Dr Kárpáti J-

Budafapuszta, 4. sz. fúrás, 1204—1207 m. Bup,.

Cl-ion . . 3 0650 g/l

NaCl ... 5 0542 g/l

SO> ... 00308 g/l

HC0 3 • • 01794 g/l

Budapest, 1938 augusztus 14. Dr Kárpáti J-

Budafapuszta, 31. sz. fúrás, vízleválasztóhó] véve- Bup 3 i.

Fe .
• . 101 rnW,l Cl . . . 544.7 mg/l

Ca . . . 4.6 mg/l SO, . . . 10 34 mg/l
Mg . . . 1.28 mg/l HC03 . . 2276
NHi .... nyom

Budapest, 1943 július 9. Maort.

Budafapuszta, 82. sz. fúrás, vízleválasztóból vett minta. Bup8:.

Fe ••. 43-2 mg/l Cl ... 2591 mg/i
Ca ... 83 mg/l CO, • • • 16.11 mg/l
Mg . . . 19 09 mg/l HCO= . . 1413 mg/l

Budapest, 1943 október 6. Maort.

Lendvaújfalu, 3. sz. fúrás 696—700 m. f. pai non- Lujf3 .

Fe ... 66 1 mg/l Cl ... 3425-3 mg/l
Ca • • • 56.3 mg/l HOO3 . • 4066 mg/l
Mg . . . 15.74 mg/l POi nyomok
NH, . . . 14-3 mg/l

Budapest. 1943 április 3. Maort.

Hahót, 8. sz. fúrás. Medid fúrás. Hah.g

Fe ... 21 4 mg/l Cl . ... 13.1 mg/l
Ca ... 47.5 mg/l SO • . . 81.7 mg/l
Mg . . . 37 04 mg/l HCOa • . 340.5 mg/l
NH, .... nyomok ,

Budapest. 1943 április 24. Maori.
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Hahót . 11. sz. fúrás. Harmadkor eltti metamorf mészkbl, dugaty-
tyúzás közben vett minta. Hah.,,

Fe • . . • 133.2 mg/l Cl ... . 501-9 mg/l
Ca ... 302-3 mg/l J . . . . nyomok
Mg . . . 40-2 mg/l SOi . . . 13.1 mg/l
NHi .... nyomok HCOs . . 1979.5 mg/l

POi . . . nyomok
Budapest, 1943 május 14. Maort.

Hahót, 19. sz. fúrás- Vízleválasztóból vett minta. Hahis
Fe ... 21-3 mg/l Cl ... 531.5 mg/l
Ca ... 145.69 mg/l SOi . . . 0-66 mg/l
Mg . . 28-80 mg/l HCO3 . . 1310 mg/l
NÍL . . . nyomok

Budapest, 1943 augusztus 16. Maort.

Görgetegi 2. sz. fúrás, 1297—1317 m. Gförg.

Ca ... 29 7 mg/l Cl . ... 21-6 mgA
Mg . . . 19-7 mg/l SO • . . 4.8 mg/l

HCO3 . • 2074-6 mg/l
Budapest, 1943 december 20. Maort.

Inkepusztai 1. sz. fúrás- 500 m. lükéi

Cl . ... 4 2997 g/l

Na Cl ... 709 g/l

HCOi . . - 3.391 g/l

COs (összes) 2.548 g/l
CO3 (kötött) 2-446 g/.l

CO2 (szabad) 0.097 g/l

Budapest, 1937 február 26. Dr Kárpáti J-

Inkepuszta, 2. sz- fúrás, 1029—1049, 1110—1114 1120—1124 m. f. pan-
noni alsó, átmeneti szint. ' Inke2

Fe • ... 36 5 mg/l Cl ... 4916 mg/l
Ca . ... 229 mg/l SOi . . . 1570 mg/l
Mg .... 10 6 mg/l HCO3 . . 20923 mg/l

Budapest. 1942 október 6- Maort.

Mihályi, 2. sz. fúrás, 2196—2248 m.

Ci-ion . . . 13 34 g/l

szabad CO2 0 2158 g/l
köt. szénsav 5.344 g/l

HCOa-ion . 7 4090 g/l

Budapest, 1938 április 2.

Mih 2
’

Dr Kárpáti J.

Mihályi, 2. sz. fúrás 2289—2298 m. Mih 2
”

Cl-ion . . . 10-0300 g/l

szabad CÓ 2 . 0-123 g/l

kötött CO-2 . 6-622 g/l

HCO.rion . 9.1805 g/l

Budapest, 1938 március 18- Dr Kárpáti J.
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Szelence

,

2. sz fúrás.

Na+K ....3555.8 Cl 5074.0

Ca 31.6 J kevés
C0 3 498.0

Szel 2 .

mgequivalensekben:
Na+K 154.60 Cl 142.95
Ca 1.58 HC0 3 16.60

Összesen: ....156.18 Összesen: ....159.55

Budapest, 1942 július 17. Popp L.
'

Szelence, 3. sz. fúrás.

Na+K ....3518.1 Na+K
Ca 31.0 Ca
Cl .4978.0 Összesen:
J kévés
C0 3 534.0

152.96 mval
1.70 mval

....154.66 mval

Budapest, 1942 július 17.

Szék,

Cl 110.22 mval
HC0 3 17.10 mval
Összesen: ....157.62 mval

Popp L.

Szelence, 5. sz. fúrás.
Na+K 3489.7 mg/l
Ca 66.7 mg/l
Cl 5011.5 mg/l
J kevés
CO 3 441.0 mg/l

Na+K
Ca
Összesen:

Sel 5

mgequivalensekben

:

151.72 Cl
3.33 HCO3

155.05 Összesen:

.141.10

. 11.70

,155.80

Budapest, 1942 július 17. Popp L-

Szelence, 8. sz. fúrás.

Na+K 3127.1 mg/l
Ca 42.3 mg/l
Fe nyom
Cl 4105.0 mg 1

J...., kevés
CO :J 420.0 mg/l

Szel8

mgequivalensekben:
Na+K 135.96 Cl
Ca 2.11 HCO3
Összesen: 138.07 Összesen:

.124.08

. 14.00

138.0S

Budapest, 1942 július 17. Popp L.

Szelence, 27. sz. fúrás.

Na+K 1941.5 mg/l
Ca 50.2 mg/l
Cl 2111.4 mg/l
J kevés
CÖ 3 564.0 mg/l

Szel27

mgequivalensekben:
Na+K 81.41 Cl
Ca 2.51 HC0 3

Összesen: 86.92 Összesen:

.59.48

.18.80

,78.28

Budapest, 1942 július 17. Popp L.

Szelence, 28. sz. fúrás.

Na+K 1618.4 mg/l
Ca 26.6 mg/l
Mg 24.5 mg/l
Cl 2009.0 mg/l
CO 3 382.05 mg/l

Szehs

mgequivalensekben:
Na+K 70.36 Cl
Ca 1.33 HCO3
Mg 2.01 összesen:
Összesen: 73.70

Budapest, 1942 július 17

.56.59

.12.73

,69.32

Popp L.
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Murai erd 1 . sz. fúrás. Muri
Összes szilárd alkatrész (szervetlen+szerves anyagok 110° C-on

szárítva) 4393.80 mg/l

Na+K 1513.86 mg/l Na+K ...,...65.82 mval Cl
Ca Ca ... 1.11 mval SO4 ....

Mg Mg HCO, 9.82 mval
Fe Összesen: 67.37 mval Összesen: 66.92 mval
Cl
S0 4 ... 23.13 mg/l
C0 3 ... 294.6 mg/l
J

Budapest, 1943 január 22. Popp L.

Murai, erd 2. sz. fúrás. Mur2 .

Na+K 6262.8 mg/l Na+K....272.30 mval Cl
Ca 298.2 mg/l Ca . 14.91 mval SO4 ....

Mg Mg . 13.41 mval HCO3 25.47 mval
Fe Fe ,. 5.28 mval Összesen: 307.01 mval
Cl
S0 4

ca, 471.6 mg 1

Budapest, 1942 július 17. Popp L.

4. Erdélyi földgázfúrások vízelemzései-

Nyárádszereda. 1. sz. fúrás, 116.5 m. * Ny/
1000 cm3 víziben:

Cl-ion . . . 10.1190 g
NaCl • • . 16.6821 g
kötött C0 2 . 0.8200 g
HCO

;
,-ion . • 1.1376 g

Budapest, 1941 január 17. Dr Kárpáti J.

Nyárádszereda, 1. sz. fúrás, 201—221 m. Ny/’

Ca • • • • 10560 g/l Cl ... . 34.03308 g/l

Mg ... . 0.3908 g/l HC03 . . . 5.1750 g/l

K .... 0.0395 g/l S04 . . . nyomok
Na '.

. . • 22.0618 g/l

Budapest, 1941 február 26. Dr Kárpáti J.

Nyárádszereda, 1 . sz. fúrás, 260.20 in. Ny/”
K . . . . 0.0141 g/l Cl .... 37.6033 g/l

Na ... • 23.2700 g/l HCO, . . . 0.1476 g/l

Ca • . • • 1-1795 g/l S04 • • • • 2.7107 g/l

Mg .... 0.5899 g/l

Budapest, 1941 március 18. Dr Kárpáti J

-

Nyárádszereda, 1. sz. fúrás, 2910 m. Ny/”’
K .... 0.0635 g/l Cl ... • 20.0586 g/l

Na .... 12.9750 g/1 HCÓ3 .
. . 0.1549 g/l

Ca • • • • 1.0684 g/l S0 4 . . . . 2.4387 g/l

Mg ..... nincs

Budapest, 1941 március 18. Dr Kárpáti J.
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Xyárádszereda, 1. sz. fúrás, 606.85—640-70 m-

Cl-ion . . 87-3400 g/l

NaCl . - 144-0236 g/l

kötö-t COo 0-0651 g/l

HCO.rion ‘
- 0-0903 g/l

Budapest, 1941 június 13.

Xyárádszereda, 1- sz- fúrás, 795-5—804-15 m.

Cl-ion - • 115-73 g/l

NaCl - . - 190-83 g/l

kötött CO, 0.0492 g/l

HCO.rion - 0 0683 g/l

Budapest. 1941 szeptember 10 .

Xyárádszereda, 1- sz. fúrás 795.5—823-70 m.
Cl-ion • - 115.81 g/l

XaCl - - • 190-97 g/l

kötött COo 0 0035 g/l

HCO.rion - 0 0048 g/l

Budapest. 1941 szeptember 10.

Xyárádszereda, 2. sz- fúrás, 229-6 m.
Ci-ion . • . 38-8500g'l

XaCl - - - 64.0636 g/l

kötö-.t COo . 0-1100 g/l

HCOrion - 0.1525 g/l

Budapest, 1941 szeptember 15.

Ny,’

Dr Kárpáti J.

Ny,”””

Dr Kárpáti J-

Ny,’”””

Dr Kárpáti J.

Xy2

Dr Kárpáti J.

Xyárádszereda, 3- sz. fúrás (Sárd), 318.25—327-50 m. Nya

Cl-.on . .

XaCl . •

kötö.t C0 2

HCOrion

. 19.11 g/l

. 31.51 g/l

. 0-069 g/l

- 0-096 g/l

Budapest, 1942 március 17. Varga Sarolta

Xyárádszereda 4- sz- fúrás, 210-30—236-75 m- Ny4

Cl-ion • • - 37.22 g/i

NaCl - . . 61-37 g/l

kötött C0 2 . 0-10 g/l

HCOs-ion . 0-14 g/l

Budapest, 1942 február 9. Varga Sarolta

Nyáráidszereda, 5. sz- fúrás (Jobbágyfalva).

Cl-ion - - - 26.12 g/l

NaCl - . - 43 072 g/l

kötött COo . 0 098 g/l

HC03-ion . 0124 g/l

Budapest, 1943 január 21.

Xy5

Varga Sarolta

Xyárádszereda, 6. sz- fúrás, 245-6—292-3 m-
Ci-ion • . • 39 810 g.l

NaCl - - - 65-647 g/l

kötött COo . 0 095 g/l

HCOs-ion - 0-133 g/l

Budapest, 1942 augusztus 29-

Ny*

Varga Sarolta

/
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Nyárádszereda, 8. sz. fúrás (Jobbágyfalva). 145.6—202.8 m. Ny8

Cl-ion . • • 18.43 g/l

NaCl . . • 3039 g/l

kötött C0 2 • 0.081 g/l

HCO s-ion • 0112 g/l

Budapest, 1943 március 29. Varga Sarolta

Vasasszentgotthard, 1. sz. fúrás (Pujon). 350 m. V,’

Cl-ion . . • 14.440 g/l

NaCl . . . 23.812 g/J

kötött C0 2 • 0.2054 g/l

HCOs-ion . 0-2848 g/l

Budapest, 1941 április 29. Bt Kárpáti J.

Vasasszentgotthard, 1- sz. fúrás (Pujon), 350 m. V,”

Cl-ion . . • 58-8000 g/l

NaCl • . • 96.9612 g/l

kötött CO-> . 0 0932 g/l

HCOs-ion '
• 0.1293 g/l

Budapest, 1941 július 3. Varga Sarolta

Vasasszentgotthard, 1- sz. fúrás, (Pujon), 424.0—472 0 m. VY”
Cl-ion . . 79.6200 g/l

NaCl . . . 131.2933 g/l

kötött COo 0 0836 g/l

HCO.s-ion • 0.1159 g/l

Budapest, 1941 szeptember 15. Dr Kárpáti J.

Vasasszentgotthard 1- sz. fúrás (Pujon), 454.0—472.0 m- V!””
Cl-ion . . 82.3500 g/l

NaCl • • • 135.7951 g/l

kötött CO a 0 0860 g/l

HCOs-ion • 0.0915 g/l

Budapest, 1941 szeptember 15. Dr Kárpáti J.

Vasasszentgotthard, 2. sz. fúrás (Pujon). 165.22—201-80 m. V 2
’

Clúon • • • 32-0 g/l

NaCl . . . 52.76 g/l

kötött C0 2 . 0 051 g/l

HCOs-ion . 0 072 g/l

Budapest, 1942 január 8. Varga Sarolta

Vasasszentgotthard. 2. sz. fúrás (Pujon), 303—362 m. V 2
”

Cl-ion . . 46.96 g/l

NaCl . . . 77.44 g/l

kötött CO-2 0 0691 g/l

HCOs-ion • 0.0958 g/l

Budapest, 1942 január 28. Varga Sarolta

Vasasszentgotthard, 2. sz. fúrás (Pujon), 620.3—641-85 m. V 2
’”

Cl-ion . . 91-38 g/l

NaCl • • • 150.554 g/l

kötött C0 2 . 0-107 g/l

HCOs-ion . 0.148 g/l

Budapest. 1942 április 29. Varga Sarolta
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Erdszentgyörgy, 3. sz. fúrás, 210—434 ni-

Cl-ion . . • 4-595 g/l

NaCl • . 7.577 g/l

kötött CO* • 0.251 g/l

HCOs-ion • • 0.347 g/l

Budapest, 1942 október 2.

Erdszentgyörgy ,
3. sz. fúrás, 406—434 m.

Cl-ion . • • 15-74 g/l

NaCl . • • 25-955 g/l

kötött C0 2 • 0.129 g/l

HC0 3-ion • 0-178 g/l

Budapest, 1942 október 2.

Erdszentgyögy, 3. sz. fúrás, 571—578 m.
Cl-ion . . . 23.40 g/l

NaCl . . . 38.587 g/l

kötött C0 2 . 0.069 g/l

HCOs-ion • 0-095 g/l

Budapest, 1942 december 19.

Erdszentgyörgy, 3. sz. fúrás, 643—654 in.

Cl-ion . • • 45-96 g/l

NaCl . - • 75.788 g/l

kötött C0 2 • 0.101 g/l

HCOs-ion . 0.140 g/l

Budapest, 1942 december 19.

Erdszentgyörgy, 3. sz. fúrás, 700—717 m-
Cl-ion . . . 51.50 g/l

NaCl . • • 84.924 g/l

kötött C0 2 • 0 069 g/l

HCOs-ion • 0-096 g/l

Budapest, 1942 december 3.

Erdszentgyörgy, 3. sz. fúrás, 1080.30—1312.90

Cl-dcn ... 30.680 g/l

NaCl • • . 50.591 g/l

kötött COo . 0.195 g/l

HC03-ion • 0-271 g/l

Budapest, 1942 november 24.

Erdszentgyörgy, 5. sz. fúrás, 53.09—102 m.
Cl-ion . . . 0.562 g/l

NaCl . . . 0.927 g/l

kötött C0 2 . 0.426 g/l

HCOs-ion . 0-591 g/l

Budapest, 1942 szeptember 17.

Erdszentgyörgy , 5. sz. fúrás, 53.09—151 m.
Cl-ion • • • 1-185 g/l

NaCl • • . 1-954 g/l

kötött C0 2 • 0-450 g/l

HCO3-Í011 . • 0-624 g/l

Budapest. 1942 szeptember 17.
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Erdszentgyörgy, 5. sz- fúrás, 152.3—158.2 m-

Cl-ion • • • 3.020 g'/l

NaCl • • • 4.980 g/l

kötött COo . 0-269 g/l

HCOs-ion . . 0 373 g/l

Budapest, 1942 október 2.

E5
’”

Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 6. sz. fúrás, 498—508 in.

Cl-ion • • • 3-5178 g/l

NaCl • • • 5.8009 g/l

Lúgosság • 1-9 fok 1

Budapest, 1943 szeptemebr 14.

Ec

1 - 0.1159 g/l HCO s-iou

Varga Sarolta

Erdszentgyörgy , 7. sz. fúrás, 171—200 in.

Cl-ion • • • 0.4718 g/l

NaCl • • 0-7780 g/l

Lúgoisság . 5 3 fok 1

Budapest, 1943 szeptember 14.

E,’

1 = 0.3233 g/l HCOs-iou

Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 7. sz. fúrás, 200.13—235.10 m. E 7
”

Cl-ion • • • 3-228 g/l

NaCl • • • 5.323 g/l

kötött C0 2
‘

• 0-312 g/l

HCO3-Í011 . . 0.432 g/l

Budapest. 1943 május 8. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 8. sz. fúrás, 52.40—136.30 m- E8

Cl-ion - • • 3.224 g/l

NaCl • • • 5-316 g/l

kötött C0 2 • 0.134 g/l

HC0 3-ion . . 0.186 g/l

Budapest, 1943 január 21. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 9. sz- fúrás (Havadt), 54—107.4 m- E 9

Cl-ion ..." 1.318 g/l

NaCl • . • 2.173 g/l

kötött CO> • 0-576 g/l

HCOs-ion . • 0.799 g/l

Budapest, 1943 április 28. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 60.84—200 m. Ei 0
’

Cl-ion . . . 0.8538 g/l 1 = 0.2196 g/l HCOs-ion
NaCl . . . 1.4079 g/l

Lúgostság • 3.6 fok 1

Budapest, 1943 szeptember 14. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 201.20—246-30 m. E 1(
,”

Cl-ion . • • 1-3698 g/l 1 = 0.3660 g/l HCO s-ion

NaCl . . 2.2a88 g/l
*

Lúgosság . 6.0 fok 1

Budapest, 1943 szeptember 23. Varga Sarolta
__

,i
- -a-í3

Erdszentgyörgy, 10- sz. fúrás, 235.50—258-20 m. Ei 0
’”

Cl-ion • • • 1-8178 g/l

NaCl ... 2 9976 g/l

Lúgosság • 7.0 fok 1

Budapest, 1943 szeptember 23.

1 = 0.4270 g/l HCOs-ion

Varga Sarolta



Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 250.55—275.10 m- Eio””

Cl-ion • . • 0.444 g/l

NaCl . . . 0.732 g/l

Lúgosság . . 23.3 fok 1 i = 1.4213 g/l HC0 3-ion
fenolftaleinnel vörös karbonátos

Budapest, 1943 szeptember 23. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 304.60—340-60 m. E 10
””’

CLion . . . 12.60 g/l

NaCl . . . 20.777 g/l

Lúgosság • 3.3 fok 1 1 = 0.2013 g/l HC03-ion

Budapest, 1943 október 25, Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 342.00—364.80 m. E 10
”””

Cl-ion • . . 13.43 g/l

NaCl . . . 22.141 g/l

Lúgosság . 3.8 fok 1
.

1 = 0.2318 g/l HC0 3-ion

Budapest. 1943 október 25. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 416-05—444.50 in- E 10
’”””

Cl-ion . • • 18 800 g/l

NaCl . • • 31.001 g/l

Lúgosság . 2.8 fok 1 1 = 0-1708 g/l HC03-ion

Budapest, 1943 november 19. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 440.60—463.20 m. E 10
””””

Cl-ion . . 17.850 g/l

NaCl . • . 29.2827 g/l

Lúgosság . 3.13 fik 1 1 — 0.1910 g/l HC0 3-ion

fenolftaleinnel nem vörös

Budapest, 1943 december 10. Varga Sarolta
Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 440.60—535-10 m. E 10

””’””

Cl ion . . 12.3000 g/l

NaCl . . • 20.2827 g/l

HC0 3-ion • 0-1846 g/l

Budapest, 1944 március 11- Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 440.60—558.50

Cl-ion • . 15.640 g/l

NaCl . . . 25.7904 g/l

HC03-ion . 0.1965 g/l

Budapest. 1944 március 31. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 10. sz. fúrás, 500.50 m-
Cl-ion . • 12.190 g/l

NaCl . . . 20.1013 g/l

HCO a-ion . 0.1833 g/l

Budapest, 1944 február 24. Varga Sarolta

Erdszentgyörgy, 12. sz. fúrás.

Cl-ion . . . 3.2580 g/l

NaCl . . . 5.3724 g/l

HCOs-ion . 0-2405 g/l

Budapest, 1944 március 30. Varga Sarolta
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Marosteleki fúrás, víztárolómedencében lemélyített kézi fúrás 9 8
rn-ébl. Mt’

Cl-ion . . . 2.6710 g/l

NaCl . . . 4.4045 g/l

Lúgosság . 7.5 fi 1 !=0.45754g/l HCOa-ion
Budapest. 1943 norvember 4. Varga Sarolta

Marosteleki fúrás, 153.25—190-50 m.
Cl-ion . . 64.750 g/l

NaCl . . . 106.7728 g/l

HCOa-ion • 0.0516 g/l

Budapest, 1944 február 23.

Mt”

Varga Sarolta

Homoródalmási fúrás. 189.70—291.70 m. HA
Cl-ion • • 91.80 g/l

NaCl . . . 151.378 g/l

Lúgosság . 2.3 fi 1
i — 0.1403 g/l HCOa-ion

Budapest, 1943 szeptember 23. Varga Sarolta

Die chemische Zusammensetzung dér Wásser
aus den Tiefbohrungen dér Erdi- und

Erdgasforschung und Produktion in Ungarn
und Siebenbürgen

von KAROLY TELEGDI-ROTH

In den Jahrenl936—44 wurde eine Anzahl von Salzwássern,
die aus den Tiefbohrungen dér Erdi- und Erdgasforschung
und -Produktion in dér Grossen Ungarischen Tiefebene, bei
Bükkszék, in Transdanubien, sowie in Sibenbürgen eststamm-
ten, ehemisch analysiert. Es sind z. T. vollstánclige Anaiysen,
z. T. solche, die siöh nur auf den Cl-, sowie HC0 3-Gehalt er-

strecken. Derjenige Teil diese-r Anaiysen, weleher noch nic'ht

publiziert wurde, wird diesmal in seiner Vollstandigkeit mit-
geteilt und es werden insgesamt mehr als 200 (z. T. verglei-

chende) Analysenergebnisse in Tabellen und Diagrammén
zusammengestellt, wobei das Hauptgewiclit auf die Konzentra-
tionsvei-haltnisse gelegt wird.

Durch die Analysenresultate dér alkalischen Sa^wassier,
welehe aus verschiedenen Horizontén dér artesischen OBrunnen
und dér Tielbohrungen dér Erdölforschung dér Grossen TJnga-
risehen Tiefebene stammen, sowie dér Randwásser dér trans-

danubischen Erdölgebiete wird die Feststellung von E. R.
Schmidt, von E. Szádeczky—Kardoss und von J. Tömör bestá-

tigt, dass dér Salzgehalt dieser Wásser — u. zw. speziell dér
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KoC-hsalzgehalt —
• in dér pannonischen Formation von den

tieferen Horizontén den höheren zu sukzessive abnimmt, als

Avaré hier ein Zusammenhang mit dér sukzessiven Verdünnung
des pannonischen brackischen Binnensees zu bemerken. Neben
Eigenschaften, die mit dér Erdölbildung in Zusammenhang
gebracht werden können, falit bei dér Zusammensetzung dieser
Wasser ein besonders hóhér NaHCÍVGehalt auf. Die absolute
Menge dieses Bestandteiles bleibt ziemlich bestandig und
kann somit als Produkt einer regionalen Eimvirkung betrachtet
werden.

Einige SalzAvasser aus den tiefsten Horizontén dér Grossen
Ungarisehen Tiefebene und A’on Transdanubien sebemen in

ihrer Zusammensetzung bis zu einem geAvissen Grade Über-
gange zu den siebenbürgischen SalzAvásse-rn zu reprasentieren.

Wenn die siebenbürgischen SalzAvasser — auf Grund einer
Analogie mit den Salzwassern dér Grossen Ungarisehen Tief-

ebene und Transdanubien — ebenfalls als bei dér Sedimentation
eingeschlossene Riickstande des Meereswassers betrachtet wer-
den, so ergibt sich — auf Grund dér Zusammensetzung dér
siebenbürgischen SalzAvasser— die Machtigkeit dér brakischen
sarmatischen Sedimente im Inneren des Siebenbiirger Beckens
Adél geringer, als dieselbe bisher nach dér bisherigen (nur
ixnsicher bestátigten) stratigraphischen Einteilung angenom-
men Avurde.

lm allgemeinen zeigt sich eine geAvisse Verdünnung im
Verhaltnis zum angenommenen urspriinglichen MeeresAvasser.

Das KandAvasser von Bükkszék (sarut einigen verwandten
anderen Wassern) Avird durch einen auffallend hohen NaHC03

-

Gehalt ausgezeiclinet, in dieser Hinsicht erseheint dieses

Wasser in unserem Lande alleinstehend. Das Biikkszéker
Wasser gelangt in Begleitung eines Überschusses freier Kohlen-
saure an die Oberflaehe und es kann somit angenommen AA

Ter-

den, dass se-in lioher Sodagehalt einer umkehrbaren Reaktion
des C0 2-Gases mit einem Teile des NaCl-Gelialtes entstammt,
oder aber dass derselbe sich a^ Zersetzimgsprodukt von
Na-reichen Eruptivgesteinen (Diabase) in dér Tiefe ergibt,

alsó als ein Zusatz zu dem urspriinglichen NaCl-Gehalt
zu betrachten ist-
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Tusnádfürdkörnyéki andezitek .

1

HERRMANN MARGIT és VARGA SAROLTA

E dolgozatunk Tusnádjürd környékének az alsó kréta
homokkövön áttör andezitjeit ismerteti. Az eddigi irodalom-
ban Herbieh F., Páll fy M., Koch A. stb- írták le ezeket az ande-
ziteket, melyeket Koch Antal után a büdöshegyi biotit-andezit-

hez hasonlónak tartva, a „büdöstípus“ andenzitjeinek nevezték.
(Egyedül az Olt egy 'Sziklagátjában (Tusnádfürd lalatt) talált

Koch Antal piroxén-andezitet is).

A Nemzeti Múzeum Ásvány-Kzettárában lev tusnád-
liirdökörnyéki andezitek anyagából, melyeket legnagyobbrészt
Loczka József, majd újabban Erdélyi János gyjtött, 20 kü-
lönböz lelhelyrl volt alkalmunk petrográfiai vizsgálatot
végezni. E kzetek közül 7-rl Varga Sarolta kémiai elemzést
készített. E vizsgálatok eredményeképpen megállapíthatjuk,
hogy ezek az andezitek nem egy típushoz tartoznak, hanem
igen változatónak. Vannak:

1 . biotit-amfibol-andezitek

:

Bányászpatak, Tusnádfalu felé vezet országút. Várhegy alja,

Aportet, Nagykomlósárok, Komlósároktet, Ördögiyuktetejé,
Kiscspmád, Ördöglyuk és Kiscsomád közt, Nagycsomád;

2. amfibol-biotit-andezitek:
Xagyborvíz, Málnavészárka

;

3. piroxén-andezitek: •

Sólycmk, Hollópatak, malmok felett Sepsibükszád felé. Sepsi-
biikszád;

4. hipersztén-tartalmú augit-andezilek:
Lyukask, Sepsibükszád felé, Lúgfzárok Sólyomktl É-ra:

5. hipersztén-tartalmú amfibol-andezitek:
Óit jobbpartján két híd közt, Ludmilla-kilátó.

Tehát általában területünk DNY-i részében vannak az

( ugit-andezitek, illetve hiperszt-én-tartalmú augit-andezitek,
míg az ÉK-i részben a biotit-amftbol-andezit, illetve amfibol-
biotit-andezit (Ludmilla és a Két híd közt pedig hipersztén-

tartalmú amfibol-andezit).

A tusoádkörnyéki andezitek földpátjai a biotit-amfibol-

andeziteknél Ab'8Aii22 — AhsiArua tartalmú oligoklász-ande-

zinek, illetve andezinek; az 'aug it-a:ndezitekné 1 , illetve a hiper-
sztén-tartalmú augit-andeziteknél Ab 6sAn32—Ab3jAn69 tar-

talmú andezinek, andezin-labradorok, illetve labradorok.

Az amfibolok: nagyobbrészt közönséges zöld amíibolok, de
vannak hazaitok amfibolok is.

1 Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1949 január 15-én tartott

szakülésen.
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Az augiiok: leginkább diopszidos augitok. ritkábban közön-
séges angitok. *

A rombos piroxének: hipersztének. de vannak bronzitba
hajló hipersztének is.

Egyes lelhelyek kzeteinek részletesebb leírását a követ-
kezkben látjuk:

1 . Bányászpatak. Olt jobbpartja. — Biótit-amfibol-andezit.

Vörhenyesszürke, iide, tömött kzet, melyben szabad szem-
mel fehér földpátok, vcrösbarna biotitok és fekete amfibolok
láthatók. Mikroszkóp alatt: szerkezete hipokristályosan porfiros;
az alapanyag földpátlécecskékbl (0.1 X 0.1 mm), biotitpikkely-
kékböl (0.05X0.05 mm), amfibolkristálykákból (0.2X0.05 mm)
és vöröses üveganyagból áll; szövete: hialopilites. A porfiro-
san kivált földpátok (poliszintétikus albit ikrek, albit-periklin,

albit-karlsbadi ikrek, zónás szerkezettel), a karlsbadi + albit

ikreken a szimmetrikus zónában mért konjugált kioltások
(1 és 1’= 15°, 2 és 2’ = 13°; 1 és 1’ =5°, 2 és 2’= 19°) szerint Abs3An37
azaz Ab62An 3g, a szimmetrikus zónában mért maximális kioltá-

sok (16—24°) szerint pedig Al^Ansa—AbseAnu összetételnek,
tehát An 33— Ano%-ot tartalmazó andezin-sorba tartoznak.
A porfirosan kivált amfibolok sötétbarna bazaltos amfibolok,
melyek pleokroosak (sárga — barna — sötétbarna) ersen
opíaeitcsodva, sok érccel, magnetittel, magmatikos resorpcióval-
A porfirosan kivált biotitok meroxének (világossárga — sötét

vörösesbarna — sötét vörösesbarna pleokroizmossal), melyek-
ben gyakori az apatit, érc és zirkon-zárvány. Az alapanyagban
a föklpát (30—32%-os An-tártalmú savanyú andezin), amfibol
és biotiton kívül egy-két szem diopszid-angit (0.2 X 0.05 mm)
mutatkozott, továbbá sek magnetit (0.05 X 0.05 mm), itt-ott

apatit.

, , , Norma az amerikai (C. I. P. W.)A kémiai elemzes eredmenye: rendszerben:

SiOo — 62.50% Kvarc = 16-32%
TiO-> = 0.57% Ortoklász = 13.34%

AbOs — 18-32% Albit = 34.58%
FeO — 0.27% Anortit = 24.74%
Fe 20.j

— 4.04% Diopszid = 0.65%
MnO = 0.04% Hipersztén = 4.60%
CaO — 5.48% Hemlatit = 4.00%
MgO — 1.97% Ilmenit = 0 61%
K2O = 2.25% Perowszkyt = 0.35%
Na20 4.12%

'

Apatit ' = 0.34%
P 2O5

- 0.14% 99.53%+ H 2O— HoO
= 0.56%

0.21%
HoO = 0.56%

C0 2
— 0.02% V* 100.09%

2 = 100.49% A kzet egyszer >s

I.!. 4.3.2.
zimboluma
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si = 221.7

•ti = 1.5

p = 0.2

A kvlarcdioritos

Niggli-értékek:

al = 38 09

fm = 21.91

e = 20.85

aik = 19.15

ki = 0.27

mg = 0.92

c/fm = 0.95

Metszt = V.

magmatípushoz tartozik és Chowehilla
Kiver (Calif.) kvarccsillámdioritjához áll legközelebb.

2. Sólyomk (Somk)- — Augit-andezit.

Sötétszürke, elég üde, tömött kzet, szabad szemmel is lát-

ható fehér, itt-ott mállóit földpátokkal (6X4 mm-ig is). Mikro-
szkóp alatt: szerkezete hipokristálycsan poríiros; az alapanyag
földpátléceciskékbl (0.06X0.01 mm), diopszidos-augitkristály-
kákból (0.01X0 01 mm), magnetitszemecskékbl (0.01X0.01 mm)
és szürke üveganyagból áll; szövete: hialopilites. A porfirosan
kivált földpátok (poliszintetikus albit ikrek, ulbit-periklin,

albit-karlsbadi, albit-karlsbadi-periklin ikrek, itt-ott zónás szer-

kezettel) a karlsbadi -f- albit ikreken a szimmetrikus zónában
inért konjugált kioltások (1 és l’ = 33°; 2 és 2’ = 12°; 1 = 2°,

2 és 2’ = 22°; 1 és 1’ = 9°, 2 és 2’ = 30°; 1 .és 1’ = 5°, 2 és 2’ = 24";

1 és 1’ == 19.5°, 2 és 2’ = 32.5°) szerint Ab^An.™, Ab 36Ane4,
AbsyAnes, Ab35An65 ,

Ab39An6i, a szimmetrikus zónában mért
maximális kioltások (31—33°) szerint pedig Abí3An 5 7

—Ab 3rAn 6 i

összetótelek; tehát An57
—Anor>%-ot tartalmazó labradorit-sorba

tartoznak. A porfirosan kivált piroxének diopszid-augitck
(e:c=36°-ig szemnagyság: 0.6X0.36), alig pileokroosak (hal-

ványzöld — színtelen), magmatikus reszorpcióval, magnetit-,
földpát-zárványkával, gyakran átváltozva epidotszemecskékké.
Az alapanyagbein a földpát a szimmetrikus zónában mért maxi-
mális kioltások szerint (15—17°) 32—34%-cs An-tartalnni

- savanyú amdezin.

, . Norma az amerikai (C. I. P. W.)A kemnaa elepizes eredmenye: rendszerben:

SiOa - 60.64%
Ti02 = 0.59%
A1 203 = 16.38%
FeO = 2-60%
Fe 203 = 2.07%
MnO = • 0.04%
CaO = 5.83%
MgO = 3.26%
K 20 = 2.44%
Na 20 = 3.72%
P205 = 0.06%

+ HoO = 2.39%— HoO - 0.59%
C03 = 0.02%

2 — 100.69%

Kvarc — 13.08%
Ortokilász = 14.46%
Albit = 31.44%
Anortit = 20.85%
Diopszid = 640%
Hipersztén = 7.41%
Magnetit — 3.02%
Tlmenit = 1.22%

97.61%

+ H 20 = 2.39%

2 — 100.00%

A kzet egyszer szimbóluma:
II.!. 4.3.2.
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Niggli-értékek:

si = 223.8

ti = 1.6

P = —
ail = 32.7

fm = 27.8

c = 22.5

alk = 17.0 Metszet= V.

k = 0.30

mg = 0-84

c/fm — 0.81

A kzet a kvarcdioritos magmatípushoz tartozik.

3. Lúgfzárok. Sólyomktl (Somktl) É-ra. — Hipersztén-
tartalmú augit-andezit.

Sötétszürke, üde, tömött kzet (nagyon hasonló a Sólyomk
kzetéhez), szabad szemmel is látható kissé mállóit földpáttail

(7X3 mm-ig is). Mikroszkóp alatt: szerkezete hipokristályosan
poríiros; az alapanyag földpátlécecskékbl (0.06X0.01 mm),
diopszidos-augitkristálykákból, magnetitbl (0.01X0.01 mfm) és
szürkés üveganyagból áll; szövete: pilotaxites. A porfirosan
kivált földpátok (poliszint etikus álhit ikrek, albit-karlsbiadi

ikrek, üdék, zónás szerkezettel), a karlsbadi + albit ikreken a
szimmetrikus zónában mért konjugált kioltások (1 és 1’ = 15°,

2 és 2’ = 20°; 1 és 1 ’ == 13°, 2 és 2’ — 23°) szerint Ab 5 7 . 5A1142 .
5—

Abö6Au44 összetételnek, a szimmetrikus zónában mért maximá-
lis kioltások (22—24°) szerint Ab6oAn4 o—AbssAms összet ételnek;
tehát An4o—An4%-ot tartalmazó an-etezm-sorba tartoznak.
A porfirosan kivált piroxének (0.5X0-2 mm) 'alig pleokroos (szín-

telen — halvány sárgászöld) diopszidos augitok vagy többnyire
bronzitba hajló bipersztének. Az alapanyag földpátja valami-
vel savanyúbb, mint a porfirosan kivált földpát. Szimmetrikus
zónában mért maximális kioltások (8—9°) szerint Ab^—-jAtiv,

—

2:

tartalmú oligoklász-andezinek.

4. Hollópatak. (Hegyoldal.) — Augit-andezit.

Acélszürke, üde, tömött kzet (szintén hasonló a Sólyomk
kzetéhez) szabad szemmel is látható fehér földpátokkal. Mikro-
szkóp alatt: szerkezete hipokristályosan porfiros; az alapanyag
ioldpátléceeskékbl (0.01X0.04 inni), diopszidos-augitkristály-
kákból (0.02X002 mm), magnetitbl (0.01X0.01 mm) és szürke
üveganyagból áll; szövete: pilotaxites. A porfirosan kivált

földpátok (lX0.S*mm) is, zónás, albit, albit-periklin, albit-karls-

badi ikrek) a karlsbadi + albit ikreken a szimmetrikus zóná-

ban mért konjugált kioltások (1 és 1’ = 18°; 2 = 29°; 1 és 1’ = 10u
,

2 és 2’ = 30°) szerint Ab43An5 7—Ab4íAn59 összetételét; a szim-

metrikus zónában mért maximális kioltások (22—28 (l

) szerint

At>6oAn4o—Ab 4sAn52 összetételek; tehát An4o—An-,n% ot tartal-

mazó andezinek és Ans:—An59%-ot tartalmazó labradoritok.

A porfirosan kivált piroxének diopszid-augitok (0.24X0.94 mm-ig
is) alig halványzöldéig — színtelen pleokroizmussal; helyenként
epidotszemecskékké változnak át. Az alapanyag földpátja

szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (20°-ig) szerint

Ab 63An37 tartalmú savanyú andezin. A diopszid-augiton és

magnetitszemcséken kívüli még apatit-tk is találhatók az alap-

ja nyagban.
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5. Olt jobbpartja, két híd közti sziklahasadék. — Biotites

hipersztén-amfibol-andezit.

Vörhenyesszín, üde, tömött kzet, szabad szemmel látható
fehér földpátokkal (2.3X1 nini is). Mikroszkóp alatt: szerkezete

hipokristályosan porfiros; az alapanyag földpát'lécecskékbl

(0.07X0.02 mm), kevesebb amfibolból,. biotitból, hiperszténbl
(átl. szemnagys.: 0.06X0.06 mm) limonitos anyagból és sok vas-

hidroxidtól megfestett üveganyagból áll: szövete: hialopilites.

A porfirosan kivált földpátok (poliszintetikus albit ikrek, albit-

periklin, albit-karlsbadi ikrek) a kai*lsbadi-t-albit ikreken a

szimmetrikus zónában méi*t konjugált kioltások (1 és 1’ = 14°,

2= 33"; 1 és 1’ = 30°, 2 = 8°; 1 és 1’ = 13°, 2 = 35°; 1 és 1’ = 21°,

2 = 35°; 1 és 1’ = 36°; 2 = 13°) szerint Ab-ioAnso—Ab32An68 össze-

tételnek, a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások
(29—40°) szerint AbssAnss—Ab 3iAn 69 összetételek, kétkarlsbadi
ikerfél közti szimmetrikus zónában mért maximális kioltás-

különbség (18° és 20°) szerint Ab39An«i—Ab«oAn6o összetételek;
tehát An55—An69%-ot tartalmazó labradorok. Érdekes a földpát-

táblák zónás szerkezete: a középs, a legbázikusabb rész, gyak-
ran kioldódik és helyébe a vörös hidroxidos alapanyag rakódik
le. Zónái leggyakrabban rekurrensek. A porfirosan kivált arnfi -

bolok bár bazaltos arnfibolok (c : c = lö'-ig), dé pleckroizmu-
sukban van zöldes árnyalat is (zöldéssárga-vörösbarna-barnás
árnyalatú zöld). Szemnagyság: 4X1 mm is. Meglehetsen bom-
lott: legtöbbször limonittá vagy limonitosodott hemUtittá válto-
zik át, fleg a széleken (,,Umrand“) és csak a. mag marad meg
frissen amfibolnak; megtörténik, hogy az átváltozás oly nagy-
mérték, hogy csak az ,.Umrand“ marad meg mintegy váznak
az amfibol helyén. Egyes helyeken klorittá, és piroxénné is

átváltozik az amfibol. A porfirosan kivált biotit (2.5X2 mm is)

üde, csak ritkán bomlik a széleken' (vashidroxidos keret), bar-
nássárga-barna-vörösbiairna pleckroizmusú meroxén, helyenként
összenve amfibollal. A porfirosan kivált piroxén: hipersztén

(0.45X0.17 mm-ig) és közönséges augit (0.29X0.41 mm-ig).
A hipersztén nem a jellegzetes pleokroizmust mutató hipersztén,
éppen ezért inkább csak hiperszténféleségnek mondhatjuk. Pár-
huzamos kioltásé, + opt. karakter; színtelen, alig vörösesbe
hajló, a széleken vöröses árnyalatú, ami vashidroxidos elválto-

zásnak felel meg: helyenként elég bomlott, egyes hipersztén-
oszlopocskák fele már teljesen ellimonitosodott hematit.
A közönséges augitnál a pleokroizmus: színtelen— alig haivany-
zöldes; e: c = 54°-ig is. Az alapanyag földpátja szimmetrikus
zónában mért maximális kioltások (26—28°) szerint AbsaAnus—
Ab46Anj4 összetétel andezin-labrador. Az alapanyagban amfi-
bol, biotit és közönséges augit alig van, a hipersztén az ural-

kodó. Az említett vashidroxidos, vasoxidos termékeken kívül
gyakori még a szekundér klorit (pemiin), /továbbá magnetit és

apatit is.
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6. Lyukashö. Olt balpartja. — Hipersztén-tartulmú

a ugit-andezit.

Vörlienyessziirke , üde, tömött kzet, szabad szemmel is

látható fehér földiátokkal (5X3 mm). Mikroszkóp alatt: szer-

kezete hipokristályosan porfiros; az alapanyag földpát-

lécecskékbl (0.4X0.1 mm is), piroxénbl (0.1X0.1 mm), amfi-
holból, magnetitbl (O.lXO-1 mm), rozsdavörös hematitos,

limonitos foltocskákból, üveganyagból áll; szövete: hialopili-

tes. A purfirosan kivált földpátok (poliszintetikus albit ikrek,

albit-perikíin, albit-karlsbadi ikrek, ritkábban zónásak) a

karlsbadi -j- albit ikreken a szimmetrikus zónában mért kon-
jugált kioltások (1 és l’ = 18°, 2 = 16°; 1 és l’ = 20.5°, 2 és

2;
= 28 5°; 1 és T = 29°, 2 és 2’ = 12°; 1 és 1’ = 15°, 2 és 2’ =30°) sze-

rint AbssArua— AbisAuss összetételnek, a szimmetrikus zónában
mért maximális kioltások (21—23°) szerint Ab^Am*,—Abo:

—

An3 s összetételéit; tehát An36— Ans5%-ot tartalmazó andezi-
nek, illetleg bázikus andezinék. De ezeken kívül elfordul egy-

két oligoklász-andezin is. mégpedig Ab 7sAn22 összetétellel, st
oligoklász is elfordult (AbssAnis, egy [010] lapon mért ll°-os

kioltás, — opt karakter és ? > v alapján). A porf'irosan kivált
augit (0.29X0.18 mm is) diopszidosaugit (színtelen — alig hal-

ványzöldes), mely ritkán változik át epidottá. A porf'irosan
kivált rombos piroxén bronzitba hajló hipersztén (vöröses árnya-
lati! — zöldes árnyalatú). Szemnagyság: 0.29X0.12 mm-ig is.

Az alapanyag föTdpótja a szimmetrikus zónában mért maximá-
lis kioltások (21—23°) szerint 36—38% anortit tartalmú andezin.
Az alapanyag rozsdavörös liematitos-limonitos foltocskái való:
színüleg mind az amfiboloszlopocskák kimaródásai révén kelet-
keztek (savanyúbb magmába kerülve, a legelször kivált
amfiboloszlopocskák a még cseppfolyós magma által kimaródva
limonitos-hematitos anyaggá változtak át). Érdekes, hogy az
alapanyag hiperszténje, melyeknek nagyobb az eilenállóképes-

ségiik, a még cseppfolyós magma kimaródásaival szemben —
épek.

A kémiai elemzés Norma az amerikai
eredménye: (C. I. P. W.) rendszerben:

SiCb = 60.07 Kvarc = 9.90

TiOa = 0.57 Ortoklász = 11.68

Fe-Os 16 07 Albit = 37.20

FeO = 0.20 Anortit = 18 35

Al-Os 3.64 Diopszid = 15.12

MnO = 0.04 Hipersztén — 2.20

CaO = 7 78 . Hematit = 3.68

MgO — 3.67 Ilmenit = 0.61

KsO = 1.95 Perowszkit — 0.41

NasO = 4.39
99.15

+ H20 = 1.73
p 2o5

+ H-0
= 0.05

1.73

— H4) = 0.43 2? = 100 88

C0 2
= 0.04 A kzet egyszer szimbo

Innia: II.i. 4.3.2.2: — 100.63
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si = 190.7

ti = 1.3

p = 0

Niggli-érfékek:

al = 29.8 mg — 0.96

fm = 26.7 k = 0.23

c = 26.2 c/fm 0 98

alk = 17.3 Metszet = V.

A kvarcdioritos magmatípushoz tartozik és Donner Pass
(Calif.) kvarcdiorrt-kvarcmonzonitj ához áll közöl.

7. Olt balpartján, a malmok felett lév kbánya. — Padosán
elvált andezit. — Piroxén-andezit.

Fehéresszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel is látható
iöldpátokkal (2X1-5 mm-ig is). Mikroszkóp alatt: szerkezete
hipakristályosan porfiros; az alapanyag földpártléceeskékbl
(átlag 0.12X0.06 mm-ig), diopszid-augitból, magnetitszomecskék-
bl (0.01 X 0 01 mm) és halványszürke üveganyagból áll, szövete
pilotaxites. — A porfirosan kivált földpátok (poliszintetikus

albit ikrek, albit-periklin, albit-karlsbadi ikrek, ritkán zónás
szerkezettel), a karlsbadi + albit ikreken a szimmetrikus zónában
mért konjugált kioltások (1 és 1’ = 13°, 2 és 2’ = 30 5°; 1 és 1 = 29°,

2 és 2’ = 13.5°; 1=13°, 2 és 2
,=12"; 1 és F=10n

, 2 és 2’=15.5°) szerint

AbseAn84 — Abj-iAns6 összetételek, a szimmetrikus zónában
mért maximális kioltások (20—22°) szerint AbG2.3 Aust.s—

A

beo

An4o összetételek; tehát An 33
—

56%-ot tartalmazó andezin,
illetve andezin-labrador sorba tartoznak. A porfirosan kivált

piroxének (0.6 X 0-35 mm-ig is) diopszid-augitok (színtelen —
alig halványzöldes pleokroizmussal), helyenként átváltozva
epidottá, klorittá. Az alapanyagban a földpáiton, diopszid-
augiton, magnetiten kívül még kevés apatit, zirkon is van.

A kémiai elemzés eredménye: Nonna az amerikai (C. I. P. W)
rendszerben:

SiCb = 59.42% Kvarc = 6.12

Ti02= 0.50 „ Ortoklász= 15.17

ai2o3 = 16.60 „ Altit = 3406
FeO - 2 91 „ Anortit = 19.46

Fe 203 = 2.03„ üiopszid— 15.08

MnO = 0 06 „ Hiperszitén= 5.65

GaO = 7.72 „ Magnetit = 3.02

MgO = 3.98 „ Ilmenit = 0.91

K20 — 2.63 „

Na20 = 4.02 „ 99.47

P 2O5 = 0.04 „ + H20 = 0.55

+ H-2O = 0.55 „ 1 nn no— HoO = 0.27 „
2— lUU'Uú

CO2 - 0.00 „ A kzet egyszer szimbóluma:

2.
• 100.73% ILi- 5.3.2-
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Niggli-értékek:

si = 167.7

ti = 1.0

p — 0.0

al = 27.6

fm = 28.3

c = 23.3

alk - 20-8

mg — 0.71

k = 0.47

c/fm= 0 83
Metszet = V.

A kzet a normaldioritos magmatípushoz tartozik és Opdal
Inset (Norvégia) hiperszténcsillámdioritjához áll legközelebb.

8. Sepsibükszád; MÁV kbányája; a bánya középs és déli

része; alsó fejtés. — Piroxén-andezit •

Ibolyássziirke, üde, tömött kzet; szabad szemmel nem
lehet benne elegyrészeket felismerni. Mikroszkóp alatt: szer-

kezete hipokristályosan porfiros; az alapanyag földpátlécecs-

kékb. (0.12 X 0.04 mm), diopszid-augitból (0.8 X 0.2 mm)
és üveganyagból áll; szövete: pilotaxites. Porfirosan kiválva
csak diopszid-augit (1 X 0.14 mm is), színtelen — alig észre-

vehet halványzöldes pleokroizmussal. Az els és a második
generáció augitjai közt nincs különbség. Gyakori az elváltozás;

eredményei: ércesedés, magnetit, kvarc, kalcedqn, biotit, klorit,

epidot- Itt-ott a kristály közepében látszólagos érckitöltdés
(kiszorítási pszedudomorfózal); jobban megtekintve: ellimoni-

tosodott magnetit-zárvány. Földpát csak az alapanyagban
található; szimmetrikus zónában mért maximális kioltások
(14—20°) szerint Ab7iAn 3o—AbmAn3 7 összetétel andezin-sorha
tartoznak. De vannak Ab 73Aii27—Ab?iAn 2» összetétel oligoklász-

andezinek is. Az említett elegyrészeken kívül apatitot. zirkont,

vashidroxidos terméket, magnetitet is tartalmaz a kzet, de

pseudobrookit* magában a kzetben nem vcllt található.

Sepsibükszád; MÁV kbánya; a bánya északi, a fejtés alsó

szintje • — Piroxén-andezit.

Zöldesszürke, üde, tömött kzet. Szabad szemmel csak itt-

ott piroxént (1X2.7 mm) lehet látni. Mikroszkóp alatt: szer-

kezete hipokristályosan porfiros. Lényegében ugyanazon alkat-

részekbl áll, mint a bánya középs és déli részébl való kzet;
szövete: pilotaxites- A porfirosan kivált biotit ersen elválto-

zott: teljesen átércesedett, közepében kevés kvarc és kalcedou
törmelékkel. (Kiszorítási pszeudomorfóza.) Az alapanyag dio-

pszidos aiigit-jknak átl. szemnagysága: 0.65X0.25 mm- Az alap-

anyag földpátjai a szimmetrikus zónában mért maximális
kioltások (22—30°) szerint -Ab 68An32—AlnsAiisr, összetétel ande-
zinek, illetleg audezi n-labradorok ; átl. szemnagyságuk:
0.08 X 0.01 ; üdék, mállásnak nincs nyoma. Az említetteken
kívül még elleukoxénesedett magnetitet (0.02 X 0-02 mm) és

vashidroxidot tartalmaz. Pseudobrookitot itt sem találtunk
magában a kzetben-

* A kzet repedéseiben Erdélyi! János pseudobrookitot talált.

I
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A kémiai elemzés eredménye: Norma az amerikai (C. I. P. W.)

rendszerben

:

SiO-1= 56.38% Kvarc = 1.92

Ti0 2 = 0.88 „ rt okiász= 20.57

AlaOs= 16.88 ., Albit= 32.49

FeO = 0.23 „ Anortit = 18.35

Fe->03 — 5.94 „ Diopszid = 12-10

MnO = 0 09 ., Hipersztén = 7.00

CaO = 7.39 „ Hematit = 5.92

MgO = 5.03 „ Perowszkyt = 0 95

KsO= 3 49 Ilmenit = 0 61

Na 20 = 3.87 „ Apátit = 0.34

IbOs= 0.10 „ 100.25+ h 2o = 0.30 „ 4- h20 = 0.30— m2u =
co =

0.12 „

0.07 „
2 — 100.55

2 = 100.77%
A kzet egyszeiúí szimbóluma:

II.,. 5.3-2.

Nigli-értékek:

si = 156.8

ti= 18
p = 0.2

2
.

- 100.00

al= 27-50

fm= 34.00

c= 22.00

alik1= 16.50

mg = 0 97
k= 0.37

c/fm = 0.79

Metszet = V.

Kzetünk a normaldioritos magmatípushoz tartozik.

9. Tusnádfürdrl Tusnád felé vezet országúiról. — Biotit-

amfibolandezit.

Egészen világosszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel
is látható üde nagy földpátokkal (1 cin X 1 enn is), barnás-
fekete biotittal (4X4 mm) és fekete amfibollal (5X 0.5 mm).
Mikroszkóp alatt: szerkezete hipokristályosan porfiros; az
alapanyag kis földpátléceeskékbl (0.1X0 5 mm), biotitpikke-
lyekbl (0.1 X 0.1 mm), kevés amfibolból (0.2 X 0.1 mm) és

szürke szín üveganyagból áll; szövete: pilotaxites- A porfi-

rosan kivált földpátok (albit ikrek, albit-karlsbadi ikrek, jel-

legzetes zónás szerkezettel) az albit + karlsbadi ikreken a

szimmetrikus zónában mért konjugált kioltások (1 és l’= 4°,

2 és 2' = 8°; 1 és l’ = 4°, 2 és 2’ — 12°) szerint Ab 73An27—Ab 7iAn2#

összetételek, a szimmetrikus zónában mért maximális kioltá-

sok (5—13°) szerint Ab 76An24—Ab 7,An 29 összetételek; tehát
An 2 ,—An 2<j%-ot tartalmazó oligoklász-andezin-sorba tartoznak.
A porfirosan kivált amfibolok bazaltos amfibolok (sárga —
barna — sötét vörösesbarna pleokroizmussal, magmatikus
korrózióval, vasérc-, üveg-, apatiit-zárvánnyal), gyakran össze-

nve biotittal (belül biotit, kívül amíibol). A porfirosan kivált

biotitpikkelyek meroxének (sárga — sötétbarna — feketésbarna
pleokroizmussal), melyekben gyakori zárványok az apatit-tk,
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ércek, zirkon szemeoskék (pleokroisztikus udvarral). Az alap-
anyagban a földpát (A1134—An40%-os oligoklász-andezin), amfi-
bol és biotiton kívül apatit (0.3X0.2 mm), itt-ott zirkon-sze-
mecske és magnetit is van.

A kémiai elemzés eredménye;

SiO - 60.69%
Ti0 2 = 0.59 „
Al-’OS = 16.27 „

Pe203 = 4.79 „

FeO = 0-81 „
MnO= 0.10 „

CaO = 6.18 „
MgO = 2.57 „

K20= 2 75 „
h a 20 — 3 35 „

P205 = 0.07 „

+ HoO = 1.90 „—

h

2o = 0.25 „
co 2 = 0.01 „

2 = 100.33%

Norma az amerikai (C. I. P. W.)
rendszerben:

Kvarc = 15 78%
Ortoklász = 16.12 „

Albit= 28.30 „
Anortit = 21.41 „

Diopszid = 7.13 „
Hipersztén= 3.10„

Hematit = 4.00 „
Magnetit = 1.16 „
Ilmenit = 1.06 „

98-06%

4- H 2O — 1.90 „

2= 99 96%
A kzet egyszer szimbóluma:

II.,. 4.3.2.

si = 206.8

ti= 1 .4

Niggli-értíkek:

€tl= 32.7

fm = 27.8

c — 22.5

alk =t 17.0

mg = 0.84

k= 0.35

c/fm = 0 81

Metszet = V.

2= 100.0

A kzet a kvarcdioritos magmatípushoz tartozik és Chow-
chiilla Kiver (Calif.) kvarecsillámdioritjához áll közel.

10. Várhegy vápája. — Biotit-amfibol-andezit.

Ibolyásszürke, üde kzet, szabad szemmel látható fehér

földpátokkal (8X4 mm-ig), barna biotittel (2X2 mim is), és

fekete amfibollal (0.5X2 mm is). Mikroszkóp alatt: szerkezete

hipokristályosan porfiros. Az alapanyag föl dpátléceeskékbl
(0 06X0.06 mm), biotitból (0.06 X 0 06 mm), amfibolból

(0.12 X 0.04 mm), magnetitbi (0.01 X 0-01 mm) és szürkés
szín üveganyagból áll;, szövete: hialopilites. A porfirosan

kivált földpátok könnyen kihullnak a vékony csiszolat-

ból, mégis sikerült albit- + kaülsbadi ikreken a szim-
metrikus zónában konj ugált 'kioltásokat mérni (1 és l’= 12°,

2 és 2’= 33"), mely szerint Ab 4iAn 5e összetétel, a szimmetrikus
zónában mért maximális kioltások (18—22°) szerint AbseAus,

—

AbeoAnw összetételek; tehát An4«

—

59%-ot tartalmazó andezin.
Ritkábbak a 27% An-tartalmú ol igok 1ász-andezinek . A porfiro-
san kivált biotit meroxén (világossárga — sötét vöröses-

barna pleokroizmussal) : a porfirosan kivált amfibol közön-
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séges zöld amfibol (sárgászöld — barnáiszöld — mélyzöld
pleokroizimussal) ; zárványaik: apatit-, zirkon-, magnetitszemecs-
kék. Az alapanyag földpátgai a szimmetrikus zónában mért
maximális kioltások (16—18°) szerint 33—34% An-t tartalmazó.
andezinek.

11. Nagyborvíz A fürdtelep déli vége • — Biotit és piroxén-
tartalmú amfibol-andezit.

Vörhenyesszín, üde, tömött kzet, szabad szemmel is lát-

ható földpáittal (5X4 mim is), amfibollal (5X1 mm is), és

biotittal (1.5 X 1-5 mm). Mikroszkóp alatt: szerkezete hipo-
kristályosan porfiros. Az alapanyag földpátlécecskékbl (0.08 X
0.02 mm), biotitból (0.05 X 0.04 mm), amfibolból (0 06 X 0 04 mm),
kevés piroxénból (0.02 X 0.02 mm), magnetitbl (0.01 X 0.01 mm)
és. sárgászöld üveganyagból áll; szövete: hialopiliites. A porfiro-
san kivált földpátok (poliszintetikus albit ikrek, albit-karlsbadi
ikrek, ailbit-periklin ikrek) az albit -j- karlsbadi ikreken a szim-
metrikus zónában mért konjugált kioltások (1 és l’=13°, 2 és
2’— 18°; 1 és r=25°, 2 = 17°) szerint Ab 5iAu49 összetételek, a

szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (23—25°) sze-

rint Abs-Ams—Ab55An45 összetételek, tehát A1143—An49%-ot
tartalmazó andezin-sorba tartoznak. A porfirosan kivált biotit

meroxén (világossárga — sötét vörösesbarna pleokroizmussal,
zirkon-zárványszemeeskék körüli pleokroisztikus udvarral).
A porfirosan kivált amfibol bazaltos amfibol zötdessárgás —
barna — sötét vörösesbarna pleokroizmussal; zárványai: mag-
netit-, földpát-, biotitpikkelyek- A porfirosan kivált piroxének

(0.23X0.35 mm is) színtelen — alig halványzöldes pleokroizmust
mutató diopszidos-augilok. Az alapanyag földpátjai a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (9—15°) alapján
26—32% An-t tartalmazó savanyú andezinek. A biotit, amfibol,
piroxénen kívül még magnet.it, zirkon, apatit és szekundér
klorit is található.

12. Aportet. (Ludmilla kilátótól K-re). — Biotit-amfibol-
andezit.

Világosszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel látható
fehér földpátokkal (4X3 mm-ig is), barna biotittel (1.5X2 mm)
és fekete amfibollal (2 mm is)- Mikroszkóp alatt: szerkezete
hipokristályosan porfiros- Az alapanyag földpátlécecskékbl
(0.2 X 0.4 mm), zöldes amfiboloszlopocskákból (0.7 X 0.2 mm),
biotitpikkelyekbí (0.1 X 0.1 mm) és szürkés üveganyagból áll;

szövete: pilotaxites. A porfirosan kivált földpátok (poliszinteti-

kus albit ikrek, albit-periiklin, albit-karlsbadi ikrek) az albit +
karlsbadi ikreken a szimmetrikus zónában mért maximális
kioltások (1 és l’=5°, 2 = 10”; 1 és 1 = 16°, 2 = 22°; 1 és r=25°,
2 = 8°) szerint Ab?2An28

—Áb5 iAn4g összetételek, a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (18—25°) szerint
Ab 65An35—Ab54An4 e összetételek; tehát An4e—An4g%-ot tartal-
mazó andezinek. Egy M lapon mért 5°-os kioltás szerint
A

b

72A

n

28 tartalmú oligoklász-andezint és egy-két karlsbadi iker-
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félen mért kioltások különbsége (8°) szerint ugyanilyen össze-

tétel oligoklász-andezint is lehetett találni. Zónás szerkezet

rendkívül jellegzetes, kioltáskülönbség mag és legkülsbb
zóna közt felmegy 10°-ig is. A porfirosan kivált amfibol közön-
séges zöld amfibol (11 X 0.4 mm) sárgászöld — barnászöld —
mélyzöld pleokrolzmussal; belseje gyakran piroxénná változik
át. A porfirosan kivált biotit (0.8 X 0.7 mm) meroxén sárga —
mélybarna pleckroizmussal. zirkon-zárványszemek körüli pleo-

kroisztikus udvarral. Egy-két kisebb kvarc-szem is található

(0.2 X 0.2 mm) a porfirosan kivált elegyrészek közt. Az alap-

anyag földpátjai a szimmetrikus zónában mért maximális kiol-

tások (2—8°) szerint Ab74An26—Ah 7 8An22 összetételek. Amfi-
bolon, bictiton kívül még apatit, kevés magnetit és limonitoso-
dás is található.

13. Ludni illa-kilátó. — Hipersztén-tartalmú amfibol-
andezit.

Sötétszürke, tömött kzet, szabad szemmel látható fehér -

íöldpátokkal (5X1 mm.) Mikroszkóp alatt: szerkezete hipo-

kristályosan porfiros; elég elváltozott kzet; lényeges elegy-

részei: plagioklász, elváltozott amfibol és kevés hipersztén;
szövete pilotaxites. A kzet posztvulkanikus hatásnak lehetett

kitéve, mely a löldpátokat jobban megkímélte, minit a színes
elegyrészeket; a földpátck elég üdék maradtak, legfeljebb az

ersen zónás szerkezet földpáttáblák magja oldódott ki és
hatolt be újra az alapanyag a kioldódott mag helyébe. Ellen-

ben a színes elegyrészek közül az amfibolokat teljesen

elváltoztatta a posztvulkanikus hatás, úgy, hogy helyettük csak
limonitos pszeudomorfózák találhatók már a vékonycsiszola-
t okban, eredeti forma megtartásával (1.5X0.29 mm is). Az egy-

kori porfirosan kivált amfibolokon kívül kevés porfirosan
kiváilt diopszidos-augit (majdnem színtelen — halványzöldes) és

valamivel több porfirosan kivált hipersztén (0.24X0.41 mm is)

található, halvány barnássárga árnyalatú — világos zöldes

árnyalatú — világos barnáspiros árnyalatú pleokroizmussal,
szegélyeiken gyakran vasoxidosi kiválással (heniatitpikkely-
kékkel)- A porfirosan kivált földpátok (karlsbadi + albit ikrek,

álhit ikrek, albit-periklin ikrek; bavenoi iker is) a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (29—35°) szerint

Ab45An 55— Ab 33An67 összetételek, a karsbadi + albit ikreken
a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (1 és 1’

=

23°, 2 = 35"; 1 és 1’ = 10°, 2 = 30°) szerint Ab3iAn 69— Ab 4oAn B»

összetételek; egy c-re merleges metszeten mért 23°-os kioltás
szerint Ab45Aii55 összetétel; tehát An5s—

A

d69% összetétel
labrador-sorba tartóznak. Zónás szerkezet reúdkívül jellemz,
a zónák rekurrensek, zóna-határok mentén buborékzárványok-
kal. Az alapanyag földpátjai a szimmetrikus zónában mért
maximális kioltások (15—29°) szerint Ab 52An48— Ab 55An45

összetételek, a karlsbadi + albit. ikreken a szimmetrikus zóná-
ban mért konjugált kioltások (1 és 1’ = 12°, 2 = 30°) szerint
Ab44An 56 összetételek, tehát An48—An 56°/o-ot tartalmazó
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Labradorok. (Átl.: 0.12X0.01 mm). Az alapanyagban szintén el-
forduló hipersztén és diopszidos-augiton (0.02X0.02 mm) kívül
elég gyakran ilmenitet is találtunk e kzetben. A tusnádfürdi
többi andezitekben másutt sehotseim fordult el. Bomlás követ-
keztében elállott rácsos szerkezetével azonnal szembeötlik

(0-24X0.21 mm is!)- Magnetiten és apaititon kívül szekundér
kaolin, klorit, limonitot is tartalmaz. Az üveganyag színtelen.

14. Málnavész&rka. — Amfibolbiotit-andezi t

.

Sárgásszürke, kissé lazább, üde kzet, szabad szemmel lát-

ható szép nagy földpátokkal (8X4 mm is!), amfibolokkal (6X4
mm), biotittal (2.5X2-5 mm). Mikroszkóp alatt: szerkezete liipo-

kmstályosan porfiros; az alapanyag apró földpátléceeskékbl
(0.01X0.07 mm), sokkal kevesebb amfibolból (0-05X0.09 mim),
biotitból (0.04X0.04 mm) és sötétszürkés üveganyagból áll;

szövete: hialopitites. A porfirosan kivált földpátok (poli-

szintetikus 'albit ikrek, albit-periklin, albit-karlsbadi ikrek;
gyakori zónás szerkezet; magnetit-, apatilt-, amfibol-, zirkon-
zárványokkal), a karlsbadi -j- albit ikreken a szimmetrikus
zónában mért konjugált kioltások (1 és 1’=10°, 2 és 2’ = 21°;

1 és l’= 10°, 2 = 1 5°) szerint AbesAnja— Ab«4. 5 Án 3 ..5 összetéte-
lek, szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (15

—

18°) szerint AbesAnya— Ab 66An34 összetételek, egy 010 lapon
mért kioltás (—9°) szerint AbcoAruo, egy karlsbadi ikerkristá-
lyon végzett mérés (14°) szerint Ab«iAns9 összetételek; tehát
Ansj.5—An4o%-ot tartalmazó andazinek. Egyes zónák közti ki-

oltások különbsége nagy. (Mag és legkülsbb zóna közt 13° is

lehet.) A porfirosan kivált amfibolok közönséges zöld amfibolok
(sárgászöld, barnászöld, mélyzöld pleokroizmussal) biotit-,

magnetit-zárványkákkal. A porfirosan kivált biotitok meroxé-
nek (sárga-sötétbarna-sötétbarna pleokroizmussal) magnetit-,
zirkon-zárványkákkal. Az alapanyag földpátjai a szimmetrikus
zónában mért maximális .kioltások (15—18°) szerint Abe8An32

—
Ab fi6An 34 összetétel andezinek.

15 Nagykondósárok. — Biotit-amfibol-andezit.

Fehéresszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel is lát-

ható fehér földpátokkal (12X6 mm is), jóval kisebb amfibolck-
kal (2X0.5 mm) és biotittal (3X2 mm). Mikroszkóp alatt: szer-

kezete hipckristályosan porfiros. Az alapanyag földpátból

(0.08X0.12 mm), elenyészen kevés amfibolból (0.09X0.03 mm)
és biotitból (0.04X0.04 mm), valamint színtelen üveganyagból
áll; szövete: bialopilites. A porfirosan kivált földpátok (albit

ikrek, albit-periklin, albit-karlsbadi ikrek), a karlsbadi + albit

ikreken a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (1 és
1’ = 21°, 2 = 9°) szerint Ab 62An 38 összetételek, szimmetrikus zóná-
ban mért maximális kioltások (14—18°) szerint Ab69An3 i

—

Ab e«An34 összetételek, tehát An3iAn 3s%-ot tartalmazó andezi-
nek. A gyakori zónák közt nagy a kioltáskülönbség (mag és
legkülsbb zóna közt: 15° is!) A porfirosan kivált amfibolok
(mélyzöld—zöld—sárgászöld pleokroizmussal) közönséges zöld
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amfibolok. A porfirosan kivált biotitok rneroxének (sárga-

sötétbarna pleokrcdzmussatl) ; sok zárványkát tartalmaznak:
magnetit-, zirkon-, apatit-szemek pleokroisztikus udvarral;
a biotitkristálykákat nagyon sokszor limonitos, opalk, piszkos-
szürke anyag veszi körül. Ez az említett limonitos, piszkos-
szürke anyag nemcsak biotit körül van, hanem az amfi'bol-, st
földpátbeágyázások körül is. Az alapanyag földpátjai a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (12—14°) szerint

Ab 7oAn3o—AbegAnui összetétel andezinek. Az alapanyagban
a biotiten és amfibolon kívül magnetiitszemeeskék is (0 .02X0.02

mm) elfordulnak.,

16. Komlósároktet „A Szent Anna tóhoz vezet szerpenti-
nül egy fordulatánál kiálló igen nagy kötömzs tömkelegébl
— Biotit-amfibolandezit.

Világosszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel is látható
fehér földpátokkal (4X2 mm), barnásfekete biotittal (1-2X1-5
mm) és fekete amfibollal (3X1 mm). Mikroszkóp alatt: szerke-
zete hipokristályosan porfiros. Az alapanyag íöldpátból (0.09X
0.06 mm), amfibolból (0.01X0.04 mm), biotitból <0.02X0.02 mm)
és üveganyagból áll; szövete: hialopilites. A porfirosan kivált

földpátok (jellegzetes zónás szerkezettel, hol a zónák kioltás-

különbsége: 5° (a szimmetrikus zónában mért maximális kioltá-

sok (4—22°) szerint A 1123—An 38%-ot tartalmazó oligoklász-

andezinek, illetleg An31—Aii42%-ot tartalmazó andezinek, az
albit -I- karlsbadi ikreken a szimmetrikus zónában mért konju-
gált kioltások (1 és 1 ’ = 10°, 2 = 20°) szerint Abe:—An38 össze-

tétel andezin. A porfirosan kivált biotitok rneroxének (sárga
— niélybarna, majdnem fekete — méilybarna pleokroizmussal,
magmatikus resorptioval). A porfirosan kivált ambifolok
közönséges zöld amfibolok (sárgászöld — barnászöld — mély
kékeszöld pleokroizmussal) a széleken kloritosodva, gyakran
biotittal összenve- Az alapanyag földpátjai a szimmetrikus
zónában mért maximális . kioltások (4—12° és 17—21° szerint

An-s—An28%-ot tartalmazó oligoklász-andezinek, illetleg
An33

—An39%-ot tartalmazó andezinek. Agyagosodott foltok,

sugaras-rostos szerkezet szferolitek igen jellemzk a kzetre,
helyenként elkaolinosodnak vagy ellimonitosodnak; sokszor
körülveszik a már elbb kivált biotitet, amfibolt vagy földpá-
tot. Titanit, apátit, zirkon, kevés magnetit szintén található.

17. Kiscsomád hegy. — Biolit-amfibol-andezit.

Rózsaszínes árnyalatú hamuszürke, üde, tömött kzet, szabad
szemmel látható fehér földpátokkal (7X5 mm), fekete amfibol-
!>al (4X1 mm) és barnás biotittel (1.5X1.5 mm). Mikroszkóp
alatt: szerkezete hipokristályosan porfiros. Az alapanyag föld-

pátlécecskékbl (0.12X0.05 mm), biotitpikkelyekbl (O.lXO.l
mm), amfiboloszlopocskákból (0.12X0-05 mm), kevés piroxénból
(O.OÍX.0-01 mm) és színtelen, alig szürkés üveganyagból áll; szö-

Locaka feljegyzései szerint, niki az anyagot begyjtötte.
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vete: pilotaxit.es. A porfirosan kivált földiátok (poliszinteti luis

albit ikrek, zónás szerkezettel, egyes zónák közti 3 l,-os kioltás-

különbséggel) a szimmetrikus zónában mért maximális kioltá-

sok (2—5°) szerint AlnsAnoi—Ab 76An 24 összetételek, több ct-ra

merleges metszeten mért kioltás (7°, 9°, 14°) szerint AbísAnas
Ab 7iAn 2ft összetételek, tehát An22—An29%-ot tartalmazó oli-

goklász-andezinek. De van kevesebb, kissé mállottabb, 34—35%
An-tartalmú savanyú andezin is a szimmetrikus zónában mért
17'—18"-os maximális kioltások szerint. A porfirosan kivált

biotit meroxén (sárga — barna — mélybiarna pleokroizmussal).

A porfirosan kivált amfibolt (zöldessárga — barna — sötét-

barna) bazaltos amfibolnoik lehet mondani; gyakori a magmati-
kus reszorpció, az opacitosodás és a repedésekben gyakran talál-

ható hematitpikkelyke is. Az alapanyag földpátja 25—27% An-
tartalmú oligoklász-andezin; az amfibolok és biotitek azonosak
az els generációéival; a kevés piroxén valószínleg diopszidos
augit. Kevés magnetit, apiatit is található.

18. Ördöglyuk teteje , Szent Anna tónál. — Biotit-amfibol-

andezit.

Szürkésszín, üde, tömött kzet, szabad szemmel látható
földpátokkal és amfibolokkal. Mikroszkóp alatt: szerkezete hipo-

kristályosan porfiros. Az alapanyag föld pátiéeecskékb 1

(0.14X0,07 mm), biotitpikkelykékbl (0.05X0.1 mm), amfibolok-
ból (0.2X0.07 mm) és szürkés üveganyagból áll; szövete: pilo-

taxites. A porfirosan kivált földpátck (Ü.8X0.6 mm is) a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (14—18°) szerint
Ab-oAnso—Ab 6fiAn 34 összetételek, a karlsbadi + albit ikreken
a szimmetrikus zónában mért koajugált kioltások (1 és 1’ = 20 1

.

2 = 13°; 1 és 1’ =12°, 2 = 22°) szerint AbsgArui—Abs8Aii4 2 össze-

ételek; tehát An 3o—An42%-ot tartalmazó savanyú andezinek.
A porfirosan kivált amfibol közönséges zöld amfibol sárgás
— barnászöld — mélyzöld pleokroizmussal, magnetit-, apatit-,

zirkon-zárványkákkal; néha összenve diopszid-augittal . (belül

amfibollécek, kívül diopszid-augitprizma); friss, bomlásnak
semmi nyoma. Az alig halványzöld — színtelen diopszid-augit
nagyon kevés mennyiségben fordul el. A porfirosan kivált

biotit meroxén, sárga-mélybarna pleokroizmussal, magnetit-,
zirkon-zárványkákkal. Az alapanyag földpátjai 27—29% An-t
tartalmazó oligoklász-andezinek. Magnetit (0-15X0.15 mm) és

apatit nagyon gyakori.

19. Kiscsomád és Ördöglyuk közt. — Biotit-amfibol-andezit-

Világosszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel látható
fehér földpátokkal (5X2 mm), csillogó barnásfekete biotitpikke-

lyekkel (2X2 mm is), fekete amfibolpálcákkal (2X0-5 mm)
v

Mikroszkóp alatt: szerkezete bipokristályosan porfiros. Az
alapanyag földpátból (0.12X0.03 mm), amfibolból (0.06X004
mm), bictitból (0.04X0.04 mm) és szürkés üveganyagból áll;

szövete: pilotaxites. A porfirosan kivált földpátok a szim-
metrikus zónában mért maximális kioltások (14—18.5°) szerint

Ab 7oAn>3o—Ab 65An 35 összetételek, karlsbadi + albit ikreken
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a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (1 és 1’ = 4Ü
,

2 = 14°) szerint AbvoAnyo összetételnek, M-lapon mért zónás
kioltások (legbelsbb rétegrész = —10°, egy középs réteg
=—8°, legkülsbb réteg = —4°; egy másik egyénnél: legbel-

sbb rész = —7°, legkülsbb réteg = —3°) szerint A1134

—

u, ille-

tleg Arií33—37%-os összetételnek, tehát Ab 7oAn3»—AbeAnjí tar-

talmú andezinek

;

apátit-, biotit-, amfibol-, zirkon-zárványkák
nagyon gyakoriak. A porfirosan kivált biotit meroxén sárga-
mélybarna pleokroizmussal, biotit-, zirkon-zárványkákkal. A
porfirosan kivált amfibol közönséges zöld amfibol zöldessárga-
barnászöld-mélyzöld pleokroizmussal, magnetit-zárványkákkal.
Amfiboloszlopoeskákban sokszor biotit-mag található. Az
elbbiekhez elenyész mennyiségben színtelen, pleckroizmust
nem mutató diopszidosaugit is lelhet. Az alapanyag földpát-

jai a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (14—15°)

szerint AbToAipjo—AbegAmi összetétel andezxnek • Kevés
magnetiten, apatiton kívül még szekundér epidot és vasrozs-
dás foltok is vannak itt- ott elszórva a kzetben.

20. Nagycsomád hegy. — Amfibol- és piroxén-tartalm
biotit-andezit.

Vörhenyesszürke, üde, tömött kzet, szabad szemmel lát-

ható fehér földpátokkal (10X7 mm-ig is!), barna biotittal

(1.5X15 mm is), és barnásfekete amfibollal (0.5X2.5 mm).
Mikroszkóp alatt: szerkezete hipokristályosan porfiros. Az
alapanyag földpátléeecskékbl (0.21X0-04 mm), biotitból (0.02X
0.02 mm), amfibolból (0.03X0.02 mm), augitból (0.04X0.04 mm)
és vörhenyes szín üveganyagból áll; szövete: hialopilites.

A porfirosan kivált földpátok (poliszintetikus albit ikrek, albit-

periklin, albit-karlsbadi derek, zónás szerkezettel) a karlsbadi

+ albit ikreken a szimmetrikus zónában mért maximális ki-

oltások (1 = 19°, 2 és 2’ = 13°) szerint Ab 6oAn4o összetételek,

a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (16—19°)

szerint Ab 6-An3'3—Ab64An 36 összetételek, tehát An33—An4o%

tartalmú savanyú andezin sorba tartoznak- Legkülsbb zóna
és a bels mag közti kioltás különbsége: ll°-ig is. Zárványai:
magnetit, biotitpikkelyek, apatit-tk stb..Az alapanyag föld-

pátjai a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások (12—

-

19°) szerint Anac—An35 tartalmú savanyít andezxnek. A biotit

sárga-sötétbarna, feketésbarna pleokroizmusú meroxén, apatit-,

zirkon-, rutil-, ére-zárványkákkal, opacitosodással- Az amfibo-
lok zöld amfibolok sángászöld-barnászöld-mélyzöld pleokroiz-

mussal, magnetit-zárványkákkal, a biotiténál kevesebb meny-
nyiségben. A piroxének (0.G2X0.12 mm is)

.
pleckroizmust alig

mutató, színtelen —- halványzöldes diopszidos augitok) a bioti-

ténál szintén sokkal kevesebb mennyiségben), helyenként
epidotátá változva át. A magnetit elég gyakori.
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II. TÁBLÁZAT. Niggli-

gl

g
j

Lelhely
xj

si qz ti P
1

-

al fm

1.

Sepsibiikkszád

Piroxénandezit
156'

7

— 9-3 1-8 0'2 27-5 34-0

Norináldioritós

magmatipus
155 - -

29 35

2 .

Olt balpartjáu lév
kbányából a malmok felett.

Piroxénandezit
167-7 —15-5 1-0 - 27-6 28-3

-
A norm'Hdioritos
magmatipnslipz tartozó
Opelul hisel [Norvégia]
hiperszténcsillámdioritja

166 - - - 28 29

3.
Lyukask, Olt balpartja

Piroxénandezit
190-7 +21-5 1-3 - 29-8 26-7

-
A kvarcdioritos magma-
tipuslioz tartozó
Donuer Pass, JCalií.]

kvarcdiorit-kvaremonzouitja

191 _ - - 32-5 29-5

4.

Tusuádíalu felé
vezet országút
Biotitamfibolandezit

206-8 +38-8 1-4 - 32-7 27-8

-
A kvarcdioritos magma-
típushoz, tartozó
Chovvchiíla River, [Calif.]

kvarccsiilámdioritje.

218 - - 36 28

5.
Bányászpatak
Biotitamfibolandezit

221 -.7 +43*3 1-5

•

0-2 38-1 21-9

6.
Sólyomk
Piroxénandezit

223 -8 +5P6 re - 32-5 29-2

- Kvarcdioritos

magmatipus
220 - - - 31 31

7.
Nagycsomád
Biotitamfibolandezit

229-5 +62-7 1-3 0-2 37-7 22-3 •

3.-
Büdöshegy
Biotitandezit

251-4 +60-2 2-3 - 40-1 21-8

-
A kvarcdioritos magma-
típushoz tartozó

Electr. Peak, Yell. Park
piroxéucsillámdiorii ja

260 - - 39 24-.'

5
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értékek: Herrmann Margit.

c a 1 k

.

£
i
Met-

mjt
j

c/fm szet

1 1

Megjegyzések

22-0 16’ 0-37 (1-97 0-79 V.
A normáldioritos magma-
tipushoz tartozik és magához
a típushoz áll leg>özelebb.

22 14 0.28 0-48 0-63 IV. 1. és 2.

23-3 20'8 0-47 0-'71 0-83 V.

A normáldioritos magmatipushoz
tartozik és annak Opdal Inset
(Norvégia] hiperszténcsillám-
dioritjához áll közel.

20 13 0 31 0-60 0T,9 V. 2-höz hasonló.

26*2 17-3 0-23 0-96 0-98 V.

A kvarcdioritos magmatipushoz
tartozik és annak Donner Pass,
[Calif.] kvarcdiorit-kvarc-
monzonitiához áll közel.

22*5 15'5 0*30 0-44 0‘76 V. 3-hoz hasonló.

22-5 17-0 035 0-84 0-81 V.

A kvarcdioritos magmatipushoz
tartozik és annak Chowch.lla
River, [Calif.] kvarccsíllám-
dioritjához áll közel.

20-3 15*5 0-25 '0-53 0-73 V. 4, 5, és 7-hez hasonló.

20-3 19; 1 0-27 0-92 0'95 V.

A kvarcdioritos magmatipushoz
tartozik Chowehilla River
[Calif.] kvarcesillámdiorit-
jához áll közel.

21'0 17 3 0-30 0-77 0-72 V.
A kvarcdioritos magmatipushoz
tartozik és magához
a típushoz áll legközelebb.

19 19 0"25 0-48 0-61 IV. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

19*1 20-9 0-31 0-63 0'86 V.

A kvarcdioritos magmatipushoz
tartozik és annak Elec.r. Peak,
Yell. Park kvarccsillámdioritjá-
hoz áll közel.

153 22-8 0-34 0-38 0-70 V.

A kvarcdiorites magmatipushoz
tartozik és annak Electr. Peak,
Yell. Park piroxénesillám-
dioritjához áll közel.

14 22-5 0-28 0-50 0-57 IV. 8-hoz hasonló.
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A kémiai elemzés eredménye: Norma az amerikai IC. I. P. W.)
rendszerben:

SÍ02
— 62.72% kvarc — 13.74 %

Ti0 2 ZZI 0 49% ortoklász = 16 68 %
AL03 =z 17.93% albit = 35.63 %
FeO — 0.38% anortit = 21.68 %
Fe 203 = 2.76% diopszid = 1-51 %
MnO = 0 03% hipersztén = 5.80 %
CaO = 5.00% perowszkit = 0.14 %
MgO = 2.58% hematit = 2.72 %
K 20 = 2.85% ilmenit —

-

0.76 %
Na 20 = 4.23% apátit = 0.34 %
B2O5

+ H 2O— H 2O
— 019%

0.46%
0.15%

+ H 2O:
99.00

= 0 46
%
%

C0 2
- 0.13% z = 100.46 %

2 = 99-90% A kzet egyszer szimbóluma:

si = 229.5

Niggli-értékek:

al — 37.7 mg - 0.63

ti- = 1.3 fm = 22 3 k = 0.31

P = 0.2 c = 19.1 c/fm 0.86

alk — 20.9

^ = 100-0

Metszet = V.

A kzet a kvarcdioritos magmatípushoz tartozik s annak
a Chowchilla Kiver (Calif.) kvarcesillámdioritjához áll közel.

* * #

Az itt ismertetett andezitek közül hét lelhelyrl gyjtött
kzetbl Varga Sarolta kémiai elemzéseket készített, melynek
eredményeit az I- táblázat tünteti fel. Összehasonlításul és

kiegészítésül csatoltuk Jugovics Lajosnak „A torjai Büdöshegy
hidrogeológiai viszonyai és ásványvizei” (1947.) c. cikkében
a torjai Büdösbegyrl közölt kémiai elemzési adatokat is-

[Elemz szintén Varga Sarolta.] E táblázatból láthatjuk, hogy
az Si0 2 tartalom 56.38% és 64.31% közt ingadozik. Természete-
sen a piroxén-andezitek kevesebb (56.38%—60.64%), az amfibol-
andezitek itöbb (60.69%—64.31%) SiO-’-t tartalmaznak. CaO tar-

talom is természetesen több a piroxén-andezitekben, mint az
amíibol-andezitekben; AI2O3 és Na 20 mennyisége normális;
úgyszintén a K 2O-Ó is, csak a sepsibükszádi andezitnek van
normálisnál több K 20-tartalma.

Az elemzésekbl kiszámított Niggli-értékeket a II- táblázat
mutatja. Ezeket az értékeket a Niggli-féle petrokémiai rend-
szerrel összehasonlítva, a következ tulajdonságokat állapít-
hatjuk meg:

Az si-értékek 156.7 és 251.4 közt ingadoznak. A koncentrá-
ciós tetraéderben a kzetek projekciópontjai az V. metszet-
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ben fekszenek. A savanyúbb típusok a büdöshegyi (8.)

a Tusnádfalu felé vezet országúiról (4.) való biotit-amfihol-
audezit. a bányászpataki (5.) biotit-amfibol-andezit. a sólyom-
ki (6.) és a lyukaski (3.) piroxén-andezit a kvarcdioritos
magmatípushoz tartoznak. A kovasav és az alkáliák csökkené-
sével a kvarcdioritos magmatípus átmegy a nonnáldioritos
magmatípusba, amelynek képviseli a sepsibiikszádi (1.) és
a malmok feletti (2.) piroxén-andezitek. E magmatípusok mind
pacifikus jellegek. A nonnáldioritos magmatípushoz tartozó
andezitekben a kvarcszám (qz) negatív érték, tehát kovahiány
tnik fel, míg a kvarcdioritos magmatípushoz tartozó andezi-
tekben a kvarcszám pozitív érték-

A k : mg arányra vonatkozó adatokat az 1. ábra tünteti fel.

A Xiggli-féle értékekbl megrajzolt differenciációs dia-

gramm szerint (2. ábra) az izofália kb. 172- értéknél következik-
be. A si emelkedésével az alk- és al-értékek emelkednek, az
í'm- és c- értékek esnek.



121

Az amerikai (C. I. P. W.) rendszer szerint kiszámított nor-
mákat a 111- táblázatban közöljük. Ebbl láthatjuk, hogy az
ortoklász norma majdnem mindegyik kzetnél nagyobb a meg-
szokottnál- (Az elemzésnél is nagyobb KA) érték mutatkozott
a megszokottnál). A diopszid és hipersztén normák viszont
kisebbek a megszokottnál.

Készült a Magyar Nemzeti Múzeum Asvány-Kzettárában.

Andesite in dér Umgebung von Tusnádfürd
(Siebenbürgen)

von MARGIT HERRMANN und SAROLTA VARGA]

Vorliegende Arbeit gibt die petrographische und dhemisohe
Besehreibung dér Andesite, welche den Saadstein aus dér
unteren Kreide iu dér Umgebung von Tusnádfürd dure.li-

brechen. Am Ende des vorigen Jaihrhuuderts habén siob Fr.
Herbich, 1 M. Pálfy,2 und A. Koch mit dér Schildernng dér
geologischen und petrographisehen Verháltnisse dieser Gegend
befasst. A. Koch beze.ielmet allé diese Andesite naeli dem Biotit-
Andesit des Biidös-Gebirges (östlich von Tusnádfürd) als

Andesite des Biidös-Typus.

Naeli unseren petrographisehen und chemisehen Unter-
suchungen können wir bestátigen, dass diese Andesite nioht zu
einem einzigen Typus gehören. Die von einundzwanzig versohie-
denen Fundorten gesa.mmelten Handstiieke sind von einander
seihr versohiedene Andesite. Es gibt:

1. Biotit-Amphibol-Andesite,
2. Amphibol-Biotit-Andesite,
3. Hypersthenführende Augit-Andesite.
4. Augit-Andesite und
5. Hypersthenführende Augit-Andesite.

Undzwar: die Andesite von Bányászpafak, von dér Land-
strasse gégén Tusnádfalu, von Várhegy, Aportet, von Apor-
bástya, von Nagykoimlósárok, von Komlósároktet, von Kis-
csomád, vöm Weg zwischen Ördöglyuk und Kiscsomád,
von Nagyhorvíz und Máinavészárka zu den Amphihol-Biolit-
Andesiten; die vöm rechten Olt-Ufer (zwischen den Brücken)
und von Ludmilla zu den Hypersthen-führenden Amphibol-
Andesiten. Die Andesite von Sólyomk, von Hollópatak, voan
Weg gege,a Sepsihiikszád teilen wir zu den Augit-Andesiten
und die von Lyukask und von Lúgfzárok zu den Hypersthen-
führenden Augit-Andesiten.

1. Fr. Herbich: A Székelyföld földtani és slénytani leírása. 1878. Bd. 5.

2. M. Pálfy: A Hargita-hegység andezites kzetei. Orv. Term. Tud.
Értesít. 1895. Bd. XX. pag. 145.
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lm allgemeinen geliören alsó die vöm südwestlicken Teile
mnseres Gebietes xmtersuchten Gesteine zu den Pyroxen-
Andesiten, dagegen die vem uordöstlichen Teile zu den Ampki-
bol-Andesiten.

Die Struktur unserer Andesite ist hypokristallin por-
phvriseh, Grundmasse bald hyalopilitisch, kaid pilotaxitisek.

Die Feldspateinsprenglinge dér Biotit-Ampkibol-Andesiten
und dér Ampkibol-Biotit-Andesiten sind naeli konjugierten
Auslösckungén an Albit — Karsbad-Zwillingen und naeli den
maximalischen Auslösckungen, die in dér symmetriscken
Zone gemessen wurden: Oligoklas-Andesine mit Ab?sAn22—
AbiAiiis Gehalt. Dagegen bei den Augit-Andesiten und
Hypersthen-Andesiten liegt dér An-Gehalt dér Feldspatein-
sprenglingen zwiseken 32%—69%, alsó entspricht hasisokén
Andesin kis Labrador. Bei den intensiv verzwillingten Ein-
sprenglingen (vorwiegend Albit-, Albit-Karlsbad- und Peri-
klingesetz) ist Zonastruktur gelegentlicli festzustellen,

undulöse Auslösekung auck verbreitet. Die FeldspateiT sind im
allgemeinen vorwiegend fiúsok, nur stellcinweise ist Um-
wandlung zu beobaoliten. An-Gekalt dér scklanken, leisteu-

förmigen Feldspatkristalle dér Grundmasse ist im allgemeinoin
nur 26—37%, aber es gibt manckmal auck 48—56%.

Die Amphibole sind am meistens braune Ampkibole, aber
es gibt auek gemeine griine Ampkibole; dementspreekend liat

ilir Pleoeliroizmus braunliclie oder grünlicke Farbtöne.

Pleookroismus dér Ampkibole dér verschiedenen Fundorteu:

a b c

gelblieh hnrauu dnnkelbraun
gelblieh hrann duukelrötlichbraun

griinlichgelb braun dunkelrötlich braun
griinlichgelb braun dnnkelbraun
grünlichgelb rötliclibrann grün mit bráunliehen Farbtonen

gelblieh braunliehgriin tiefgrün

gelblichgrün braunlichgrün tiefgrüu

gelblieligriin griin tiefgrün

gelblich^rün braunliehgriin blanlich tiefgrün

c: c = bis 15°. Umwandlungen, ResorptioneTsekeinungen, Pseu-
domorpkose nack Ampkibol sind sekr kaufig.
Die Biotite sind Meroxene. Ikr Pleockroismus:

a b C

hellgelb dunkelrötlicbrann dunkelrötlichbrann
braunliehgelb bra un rötliehbrauu

gelb schwarzliehbrann bchwarzliehb ralin

gelb tiefbraun tiefbraun
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Die rombischen Pyroxene gehören zi\ den Hypersthenen (Pleo-

ohroismus: 'hellgelblichbraunliche Farbtönen — hellgrünliche
Farbtönen — bel 1 britunlichrötliehe Farbtönen); mianohmal
findet sich auch Bronzit-Hypersthen. (Pleoehorisimus in röt-

liehen — grünlichen Farbtönen.)

Die monoklinen Pyroxene sind am meistens farblose —
griinliche Augite, mit kaum siolitbarem oder keinem Pleo-
chroismus (c: c — bis 45°). Nur selten findet mán .géméiaen
Augit (c : C — bis 54°).

Aecessorisehe Gémén gteile: Magnetit, Pyrit, Apátit, Zirkon,
Rutil, sehr weniger Qnarz mid in den Andesiten von Ludmilla
auch Ilmenit.

Secundare Produkte: Epidot, Calcit, Chlorit, Kaolin, Limo-
nit, usw.

#

Von den petrographisch untersuchten einundzwanzig
Andesiten walilten wir sieben Handstücke aus und von Sarolta
Varga wurde die oliemische Analyse dér Gesteine ausgeführt.
Die Eesultate dér eihemisolien Analyse sieke in dér Tabelle I.

im ungarischen Texte. Als Vergleiohung und Ergánzung teilen
wir die Daten dér chemisolien Analyse von Büdöshegy
(Analytiker auöli Sarolta Varga) mit, welehe sehon in dér Ab-
liandlung von L. Jugovios publieiert wurde. („A torjai Büdös-
hegy 'hidrogeológiai viszonyai és ásványvizei.

41

1947.) Aus dicsér
Tabelle seben wir, dass die SiO-Gehalt zwisehen 56.38%—
64.31% sehwankt; natürlioh enthalten die Amphibol-Andesite
die niedrigere Quantitát dér SiOo : 56.38%—60.64% und die

Piroxen-Andesite die grössere Quantiitát: 60.69%—64.31%. Auch
die CaO-Gehalt ist mehr bei den Piroxen -Andesiten als bei den
Ampliibol-Andesiten. Die AI 2O3- und NmO-Quantitát ist normál,
auch die K;0-Quantitat;nur bei den Andesiten von Sepsi-

bükszád ist dér K 20 Gehalt mehr als normál.

Die Niggli-Werte dér acht Gesteins-Analysen zeigt die
Tabelle II. Vergleichend diese Werte mit dem petroohemiselnen
System Niggli‘s, können wir die folgenden Eesultate feststellen:

Die si-Werte schwanken zwisehen 156.7—251.4, — Die vsaue-

rern Typen [Biotit-Andesit von Büdöshegy (8), Biotit-Amphi-
bol-Andesit von Nagyosomád (7), Biotit-Amphibol-Andesit vöm
Wege nach Tusnádfalu (4), Biotot-Amphibol-Andesit von
Bányászpatak (5), Pyroxen-Andesit von Sólyomk (6) und
Pyroxen-Andesit von Lyukask (3)] gehören zu dem Quarz-
dioritischen-Magmatypus. Mit dem Fallen dér Werte dér
Kieselsáure und dér Alkálién gelit dér Quarzdioritisehe-<Magma-
typus ins Normaidioritisehe-Magmatypus über; die Vertreter
von diesem Typus sind dér Pyroxen-Andesit von Sepsibükszád
(1) und dér Pyroxen-Andesit vöm linken Olt-Ufer, nördlioh von
den Mühlen (2).

Allé diese Magmatypen sind pazifische.
In den Andesiten des Normaldioritischen-Magmatypus:

qz-Werte sind negatív, in den Andesiten des Quarzdioritiscfhen-
Magmatypus: qz-Werte- pozitiv.
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In dem Koncentrationstetraeder Hegen die Projektions-
punkte in dem Schnitte V. Das k-mg-Diagramm siehe aueh im
ungarisohen Texte. (Fig. 1.).

Nacli dem Xigglisclien-Differentiaticnsdiagramm (Fig. 2.):

Isofalie bei cca 172; die alk- und al-Werte mit dér Steigung dér
si-Werte ebenfalls ansteigea, wahrend die fm- und c-Werte sin-

ken.

Die C. I. P. W.-Werte teilen wir in dér Tabelle III. mit. Wie
aus diesel* Tabelle ersichtlicli ist: sind die rthokias-Werte bei-

nalie bei allén Gesteinen hölier als normatív erwartet, dagegen
die Hypersthen- und Iliopsid-Werte kleiner.

COfl£PH( AHME M K P A T K M \A 05 30P

K. Tejier.au Pót:

XHMMHeCKMM COCTaB BOflaX BCTpeHatOlMHXCB npM myÖHHHblX ÖypeHMflX.

Bo BpeMcna mC/imv 1936 h 1944 coBepuiium MHome niyuHHbie y pen n

n

Ha TeppiiTopini Beiirpiui n TpaHciuiBaHmi. Abtop coagaji nepeueiib aKajui30B

coaenbix Boa CBaaaHHbix c sthmh ypeuHHMii. daioToa TaiuKe cpaBHUTejibiibie

Taaimw n rpacpiiKOH bt coaep>Kaiomne fioai.uie név 200 auaaiiaoB. Abtop aaa
OCOÖOe BHHMa HII6 gJ5I BbipaiKeHIIÍI KOHIieUTpailHOHHblX OÓCTOÍlTeabCTBaX.

M. Tép .« a h h a IH. B a p r a :

V

AHfle3HTbi b psítoHe TyuiHafltjrbipAO.

CTaTbH coaeptKaer xiiMHieciaie ii neiporpa({)HHecKiie paccJiegOBaniia aiue=

3iitob paÉoiia TyniHaac))bipao. Ha ioro-aanaüHoít aacTii paiíona* HaxoAHTCíi

niipoKceHbie aimeaiiTbi ii b ceBepo-BOCTOHHoft uacTH aMitmfíojibHbie aHfleaiiTbi,

B daTbe aaioTca rait/Ke opeHKii Hurrán u C. I. P- W. b pe3yabTaTe xhmii=

uecKiix anajirisoB.
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1847 augusztus 11-én, a Magyar Orvosok és Természeívizsgálók
nyolcadik nagygylésén dr Zipszer Keresztóly András beszterce-
bányai tanár vetette fel a Magyarhoni Földtani Társulat megalakí-
tásának gondo.atát, amely általános tetszésre talált. Ennek az el-

határozásnak nyomán, 1848 január 3-án Videfalván- Kubinyiék házá-
ban, Kubinyi Ágoston. Kubinyi Ferenc, Marscham József bányamér-
nök, Petkó János Selmecbányái akadémiai tanár és Zipszer Keresz-
tély András részvételével megalakult bizottság úgy határozott, hogy
a Társulat a.lakulóközgylését 1848 augusztus 18—19-én Pesten
tartja meg. A szabadságharc következtében a tervezett közgylés
elmaradt és csak 1850 július 6 án tarthatták meg az alakuló-
közgylést.

Száz év távlatából örömmel emlékezünk Társulatunk meg-
alakulására és lelkes eldeinkre. A magyar szabadságharc századik
emlékévében, a Társulat alakulásának emlékére adjuk közre a

Földtani Közlöny e jubiláris kötetét.

A la 8 luei '‘ réunion des Médecin et des Naturalista Hongrois
(Magyar Orvosok és Természetvizsgálók) on a accepté avec enclian-

tement l’idé’e de M. Christian André Zipszer, professeur a Beszterce-

bánya de fonder une Société Geologique Hongroise. A la suite de
cette décision le 3. janvier en 1848. le comité, se forment dans la

maison des Kubinyi a Videfa.va avec ila participatiöu des MM
Ágoston Kubinyi. Francois Kubinyi, Joseph Marscham ingénieur
minier, Jean Petkó professeur de 1‘académie miniére a Selmec-
bánya et C'hristian André Zipszer a decidé que hassam b léé con-
stitutive de la Société aura lieu le 18—19, aout en 1848. a Pest. Pár
eonséqueneé de la guerre d‘indépendance hongroise 1‘assamblée
projetée ne fut pás tenne et il n‘y avait plus tóut la possibilité de
la tenir que la ö^ 1116 juillet de 1850.

Aprés cent ans nous souvenons plein de joie de la fondation de

la Société et de nos dévanciers enthousiasts, en publiant pár occa-
sion du centenaire de la guerre d'indépendance le volume jubilaire

de Földtani Közlöny.



A százéves magyar földtan

tudománypolitikai mérlege 1

VADÁSZ ELEMÉR

A Magyarhoni Földtani Társulat százéves fönnállásának
harmadik ünnepi közgylésére gyltünk ma össze- Talán külö-

nösen hangzik ez a három év azok eltt, akik nem tudják, hogy
történeti adataink szerint Társulatunk alapításának eszméje
és javaslata a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847

augusztus .1 1-én Sopronban tartott VIII. vándorgylésén vet-
dött föl. Ennek alapján, a javaslattev Zipser András,
K u b i n y i Ágoston, Kubinyi Ferenc, Marséban
József, Pettkó János, Videfalván 1848 január 3-án történt

tanácskozással ültették el azt a magot, amelybl Társulatunk
életers fája kiterebélyesedett. Az eszme 1847-ben megfogant,
1848-ban a mag termékeny talajba jutott, joggal számítjuk
tehát Társulatunk életét ettl az évtl, bár a bekövetkezett sza-

badságharc évei a társulati élet küls megnyilvánulását hátrál-

tatták- Az 1849 december 1-én létesített bécsi „cs. kir, birodalmi
földtani intézet" igazgatója Haidinger Vilmos, kétségtele-

nül az „összbirodalmi gondolat érvényesítése érdekében támo-
gatta, a gondolatban már létesített Magyarhoni Földtani Tár-
sulat életrehívását s 1850 május havának végén. Pestre küldte

a „birodalmi földtani intézet" biztosaként, Hörnes Móricot,

a Társulat mködési programmjának letárgyalására. Ezen az

alapon, vagy ha úgy tetszik, ezzel a bécsi „kollégiális" politikai

segítséggel történt Társulatunk mködésének ú. n. törvényes
jóváhagyása, a legsötétebb elnyomó Badh-korszaki kormányzat
által, 1850-ben.

Így adódik, hogy mi itt most 1848—1850 hármias évszám-
mal ünnepeljük Társulatunk százéves fönnállását. Eldeink,
kényszer megalkuvásból, de mindenképpen helytelen értelme-

zéssel, Társulatunk alapításául az 1850- évet fogadták el és vit-

ték be a köztudatba. A Társulat alapítása azonban független a

mködés lehetségeitl s a szabadságharc alatti kényszer
mködési szünet, az eltelt száz év politikai és társadalmi moz-
galmaiban, késbb is megismétldött, kisebb-nagyóbb id-
tartammal, anélkül, hogy a Társulat életét megszntnek vagy
nem léteznek mondtuk volna. Semmi okunk sincs arra. hogy

1 A Magyar Földtani Társulat 19511 április 30.-án tartott jubiláns ünnepi köz-

gylésén elhangzott elnöki megnyitó.

1
*
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az osztrák elnyomatás kormányzati intézkedéseinek ú. n. „tör-
vényességét" tiszteletben tartsuk. Sokkal nagyobb jelentség
számunkra lelkes eldeink 1848-ban történt, a Társulat alakítá-
sára vonatkozó szabad elhatározása, mint a forradalom elszelé-
ben fogant gondolat, mely Társulatunk forradalmiságának
kötelez szellemi öröksége. Két év eltt els jubiláns közgy-
lésünkön fölhívtam figyelmünket arra, hogy száz év eltti ala-
pító-nagyjaink között, börtönt és osztrák császári üldöztetést
szenvedett szabadságharcosokat tisztelünk. Kubi n y i Ágos-
tont, Zsigmondy Vilmost és Szabó Józsefet említettem,
akik meggyzdésük szerint aligha ragaszkodhattak az 1850-es
évszám tiszteletéhez. Tartsuk meg tehát az 1848-as forradalmi
eredetet s ezzel az alakulási évvel Társulatunk a berlinivel
egyidben alakult, a londoni (1807) és a párisi (1820) után, Euró-
pában a harmadik földtani társulat.

Forradalmi fogantatásunkat büszkén vállaljuk, mert száz

év távlatában ezt hagyományként visszük tovább s Társulatunk
életének és mködésének fejldésében, nélkülözhetetlen hajtó-

ernek valljuk. Ma, száz év után újból és fokozottabban szük-

ségünk van forradalmi szellemre, abban az örvendetes nagy
átalakulódban, melynek tanúi, részesei vagyunk és tevékeny
munkáiéi kell legyünk. Mai forradalmiságunk, á száz év eltti
büntet következményekkel szemben teljes elismerésben és

különleges megbecsülésben részesül. Mert forradalmi cselek-

ménynek köszönhetjük, hogy évszázados német, feudális és

nem utolsó sorban egyházi elnyomatásból, a dicsséges Szov-
jet Hadsereg által történt fölszabadülásunk óta, társulati mkö-
désünk soha nem képzelt gyorsasággal újra indulhatott, új fej-

ldési szakaszba, ríj utakra lépett.

Tisztelt ünnepi Közgylés! Társulatunk mködésének száz

évét ünnepeljük. Száz év mindenképpen jelents határkövet
.jelent- Éj országépítésünk kezdetén, gyökeres társadalmi

átalakulásunkban, fokozottabban éles határvonal. Üj századot

nyitunk, új megismerésekkel, új célokkal, kiteljesítésre váró
tartalommal. Határkövünknél nem állunk meg, gyors menet-
ben haladunk tovább, hogy haladásunk az idk szellemétl
megszabott fejldés legyen, tartós építmunkával, fölmérhe-

ten látható eredményekkel.

Száz esztend-mar komoly történetet jelent, vajúdó eszmék-
kel, megismétld, meg-megtorpanó irányokkal és gondolatok-
kal terhes történelmet- Társadalomban és a társadalomtól
függ tudományban egyaránt. Társulatunk további útja ennek
a százéves történelemnek tanulságain halad, föl kell mérnünk
tehát eddigi magyar földtani történéseinket a tudomány és a

társadalom fejldésével való viszonyukban. Nem törekszünk
Társulatunk történetének részletes ismertetésére, amely els
ötven évünkre nézve Kovács Gyula, S c h m i d t Sándor és

K o c h Antal egykori titkáraink tollából Közlönyünkben meg-
található. Geológusaink tevékenységét sem kívánjuk itt sze-

mély szerint értékelni vagy rangsorolni, csak nagy vonásokban
fölvázoljuk a százéves magyar földtan fejldésének irányait, a



Földtani Társulat mködésének kritikád szemléletében. Figyel-
münket annak megállapítására irányítjuk, 'hogy a Földtani
Társulat százéves mködése milyen módon és mértékben felelt

meg eredeti céljának, a magyar földtani tevékenység mennyi-
ben követte a földtan korszer fejldését, milyen szerepe volt

a földtan világnézeti irányának meghonosításában és a társada-
lom-alakításában. A kérdéseknek ilyen vizsgálatában természe-
tesen nem szorítkozunk kizárólag a társulati életre, hanem
szükségszeren értékelnünk kell a magyar földtani történések
egészét, minden intézményével együtt. Nemcsak a magyar föld

megismerésére és földtani megismertetésére vonatkozóan,
hanem oktatási vonalon is. A magyar földtan száz évének ilyen

tárgyilagos tudománytörténeti szemlélete, reávilágít a letnt
magyar rendszer kultúrpolitikájára és tudománypártolási mód-
jára is.

Kiindulásul vehetjük a nagy vonalakban tizennégy év
eltt fölvázolt s késbb a Földtani Értesítben hiányosan meg-
jelent nemzedékek szerinti kereteket. A magyar földtan nap-
jainkig tartó történetében négy korszakot különböztettünk meg,
melyeket a földtani vonatkozásban mködk tevékenysége sze-

rit, 1. úttör-hsi, 2. romantikus-, 3. tragikus-, 4. hanyatló
idszaknak minsítettem. A romantikus idszak kiteljesedése
id- Lóczy Lajoshoz fzd rövid fénykorral vezet át a tra-

gikus idszakba. A hanyatló idszak pedig, a Horthy-rendszer
bukását jelent fölszabadulásunkig, a magyar földtani kutatá-
sok reménytelenebb, kilátástalanabb, sívár második hsi id-
szakát jelzi.

A magyar földtan ilyen tudománytörténeti korszakai jól

egyeztethetk társadalmi alakulásunkkal és politikai helyze-
tünkkel. Tudománymvelésünk nagy egészében a német impe-
rializmus fokozódó nyomása alatt, mindvégig teljesen német
szemlélet maradt. Ez alól nem mentesített bennünket a har-
madik nemzedék túlzó nacionalizmusa, még kevésbbé az ugyan
csak germán-szellem, az utolsó évtizedekben itt is elharapód-
zott, szégyenletes faji-elmélet. Ennek az elnémetesedésnek alap-

jai le voltak rakva a bécsli földtani intézet igazgatójának a Tár-
sulat alapítását elsegít tevékenységében. Az 1850 május 24-én
tartott alakuló értekezlet határozatának egyik pontja szerint:

„a magyarhoni földtani társulat, mely magánegylet, szoros

tudományos kapcsolatban van a bécsi cs. kir. birod. földtani

intézettel
44

. Elképzelhet, hogy ez a legsötétebb Bach-korszak-
ban létrejött „határozat

44 milyen célzatú volt s érthetvé válik

az is, hogy a Társulat mködésébl fejldött s 1869-ben létesí-

tett Földtani Intézet els tagjai, a romantikus idszakot záró
századfordulón is, egymás között, leginkább németül beszéltek.

Els hsi idszakunk, társadalmi alakulásunkban, a kapi-
talizmus elidejére esik. A földtani kutatások romantikus id-
szaka pedig a polgárosulás kialakulását, különösen pedig a
magyar kapitalizmus fejldési idejét foglalja magában. Tra-
gikus idszakunk az els német imperialista háborúval s annak
nyomán a szocializmus sikertelen kísérleteivel van összefüggés-
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ben. Hanyatló Idszakunk az imperialista reakció és a kapita-
lizmus rothadásának következménye.

A földtan általános szerepe ia világszemlélet kialakulásá-
ban, a marx izmus-1eninizmusban összesített materialista dia-

lektikában érvényesül. Ez teszi a szovjetgeológiai kutatásokat
élenjáró tudománnyá s ezt kell nekünk minden vonatkozásban,
a magyar földtanban is tudatos valósággá tenni. Len in vilá-

gosan rámutatott arra, hogy a marxizmus „megtanult és átdol-
gozott mindent, ami értékes volt az emberi gondolkodás és
kultúra több mint kétezeréves fejldésében**. Valóban megtalál-
juk ott a földtan minden átfogó gondolatát is-

Mi volt mindezekbl a földtani világszemléileti kérdésekbl
a magyar földtanban? Aktív érvényesítésben, különösen a
társadalomra gyakorolt irányító befolyásban, jóformán semmi.
A magyar földtan eddigi száz éve alatt, az érdemes munka-
eredmények teljes elismerése mellett is csuk passzív magára-
hagyatottságban mködött, hanyatló idszakában pedig, világ-

szemléletben, a reakció aktív kiszolgálását végz sztatikus
helyzetbe került. Minden megnyilvánulása, tárgyi és személyi
vonatkozásban, öncélú, maga-kényelmére és saját jólétére irá-

nyulóvá lett. Ez egyik oka anniak, hogy a földtan haladásához
mérten, a magyar földtan fokozatosan visszamaradt, fénykorát
jelz idszakában is, sok tekintetben meghaladott irányban
mködött- Eldeink, st jobbára mai nemzedékeink többsége
is, .csak önmveléssel fejldhettek, tapasztalatátadás, megfelel
szaknevelés nélkül.

A magyar földtan hsi idszaka megkésett, Werner eltti,
szórványos adat- és rendszertelen anyag-gyjtés volt. A szá-

zadfordulóig terjed romantikus idszak, a polgárosodás és a
kapitalizmus fejldésével jellemezhet, nyugodt, békés földtani
fejldés volt. amely azonban alig jutott túl a magyar földtani
kutatások alapozását szolgáltató tudományos fölfogások és

módszerek multszázad közepét jellemz átnézetes leírószemléle-

tén. Korszer tudományos szemlélet vezetegyénisége, a föld-

tani folytonossági elv tudatos képviselje Szabó József,

korát meghaladó sföldrajzi és életföldtani vonatkozásban
pedig Hantken Miksa volt.

A századforduló után, a kapitalizmus kiteljesedésével kap-
csolatos magyar földtan tragikus idszaka id. Lóczy Lajos
személye körül alakult ki. A tudományos kutatás ötletszer
állami támogatásokon és egyes furak szeszélyeitl vagy úri

szórakozásaitól függ pártfogói adományok szerint alakult.
Erre az idszakra esik a tudatos szocialista mozgalmak szel-

lemi hatása a földtan terén, az egyetemi tanszékeken nevel-
dött fiatal szakemberek korszer újításokat sürget törekvé-
seiben. Meg kell állnunk kissé ezeknek a törekvéseknek vizsgá-
latánál, mert ezek a törekvések végül is az 1919-es szabadság-
mozgalmakba torkoltak s annak tudományos szükségletévé let-

tek. És meg kell állnunk itt azért is, mert ezek a törekvések
nem keletkeztek ugyan marxista tudatból, de teljesen födik

fölszabadulásunkkal megvalósult népi demokráciánk szocia-
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lista fejldési vonalát. És megállunk végre ezeknek a tragikus
sorsú törekvéseknek vázolásánál, mert az utánakövetkez
hanyatlás idszakában mindmáig érezhet dezorganizáció, foko-
zott mértékben idszervé tette, népi demokráciánk tudomány-
szervezése pedig változatlan megvalósításra hozza azokat.

Ezerkilencszázíizenkilences írásokból idézek, tudományos
életünk újraszervezésének szükségérl: „Személyi és tárgyi
okok azok, melyek 'hatvan-hetven évre visszatekint természet-
tudományos fejldésünkben, fokozatosan növekedtek s végül
küls behatások nélkül is, minden tetszets ellenkez látszat
mellett, földtani életünk tökéletes csdjére vezettek.

41 Roman-
tikus idszakunk kényelmes, öncélú munkában megszült
nagyjai, sohasem gondoltak az utánpótlásra, mert a fiatalabb

nemzedék természetes újításaitól féltették két emberöltbe
merevedett különböz rend és rangú biztos úri köreiket. Nem
veitek tudomást a jobbára autodidakta módra neveldött er-
teljes fiatal gárdáról, amelyet a régi „vezetk mindinkább
csökken s lassúbbá vált haladása nem elégíthetett ki

44
-

„Növelte ezt az ellentétet tudományos földtani életünk terv-

szertlensége és rendezetlensége. A földtan terén mköd
intézményeink, látszólagos tervszerségük mellett is, ötlet-

szeren dolgoztak, sokszor nagybirtokos grófi miniszterek
egyéni szükségleteihez igazodtak. Az ország egyes területeit,

különösebb tárgyi alap nélkül valósággal agyondolgozták,
ugyanakkor mj.gy területek, az osztrák átnézetes térképezés

óta vizsgálatlanok voltak, gazdasági vagy gyakorlati célok

figyelmen kívül maradtak. A földtani intézet rendszeres föl-

vételeinek valamiféle átnézetes leíró összefoglalása, még terv-

ben sem szerepelt.
44

A történeti hség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az
Állami Földtani Intézet akkori, csaknem kizárólagos föladata
az ország földtani térképezése és kiadása volt, a hasznosítható
anyagok megismerése érdekében. Ezt a föladatot a századfor-
dulóig. több-kevesebb rendszerességgel, teljesítette is. Tudnunk
kell azt is, hegy a térképezés, illetve térképkiadás elmaradása
okozta az Állami Kszénbányászat létesítésekor Böckh
János igazgató nyugdíjazását. Ekkor került id. Lóczy Lajos
az igazgatói székbe, a térképek soronkívüli kiadásának külön
föladatával és arra beállított, az akkori viszonyokhoz mérten
igen nagy összeg rendkívüli költséghitellel. Az összeg el is

fogyott, érdemleges térképkiadás nélkül. A földtani rendszeres
térképezés azóta, hanyatló idszakunkban, mindmáig terjeden
megsznt, a térképezés is öncélúvá vált, a földtani térkép hoz-

záférhetetlen magántulajdonná torzult.

„A tudományos munka elre megszabott egységes terv
nélkül és a résztvevk munkájának összehangolása nélkül,
épúg'y kivihetetlen, mint bármely más munka. A tudo-
mányos munkát is meg kell tehát szervezni, de a szaktudás és

szervezképesség nem járnak mindig együtt. A munka szerve-
zése és irányítása csak elre pontosan kiszabott és mindvégig
szem eltt tartott közérdek célkitzéssel történhetik. Ennek
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mindenkori hiánya okozta, hogy földtani téren végzett mun-
kánk eredményei nincsenek arányban a reáfordítottt idvel és

költségekkel. Az egyéni hajlamok és szákképesség tekintetbe-
vételének hiánya is a munkateljesítmény rovására mehet."
Tragikus idszakunkban és fokozottabb mértékben, hanyatló
idszakunkban, gátlóllag hatott földtani mködésünkben az
önértékelés beteges túltengése, a személyi okokból folyó kicsi-

nyes gáncsoskodás, az egyéni széthúzásból folyó mködést
gátló, a célt nem tekint, állandó fondorkodás."

További részletezés nélkül, ilyen megfontolásokból töre-

kedtünk a tudományos munka intézményes tervszerségére,
szakszer kivitelére és a tudományos szakképzés megvalósítá-
sára. Xem rombolni akartunk tehát, hanem menteni s a dez-
organizációt egészséges reorganizálással, életképessé tenni.

A munka kivitelét nem magunknak akartuk, de rendületlen
hittel vallottak, hogy „amíg kalapácsunk nyomán munkánk
bárhol lehetvé válik, addig szavunk és toliunk kritikára kész
s lelkünk egész hevével, meggyzdésünk teljes erejével küz-
dünk ezért ta célért, minden rendszerben és idben, változat-
lanul".

Ezek voltak azok a törekvések, amelyeknek értetlen szak-
emberek általi, öncélú elgáncsolása okozta annak az idszaknak
tragikus következményeit és hanyatló idszakunk alakulását.
Ennek az idszaknak harcos, tevékeny munkáiéi, félreállítva,

szerteszóródtak, külföldön az itthoniakét messze meghaladó
tudományos és gyakorlati tevékenységet végezték. Egy részük
itthon, hivatást változtatva, mellzte!ésekkel és üldöztetések-
kel, mindennapi kenyérgondokkal terhelten felrldött s id-
eltt eltávozott sorainkból. Számban és minségértékben pótol-

hatatlan veszteség ez, ami növeli ennek az idszaknak tragikus
voltát.

Jellemezzük még földtani történéseinknek a kapitalizmus
bomlasztó túltengésével és a Horfehy-reakcióval egybees
hanyatló idszakát. Gorkij az 1907—1917. éveket az orosz

értelmiség „legszégyenletesebb és legszemérmetlenebb tíz esz-

tendejének" nevezte. Sajnos, nekünk a magyar értelmiség leg-

szégyenletesebb idszakát, több évtizeddel kell mérnünk s 1S07-

ben kell gyökereztetnünk. Földtani vonatkozásban pedig,

hanyatló idszakunkat, egyes kimagasló, elszigetelt teljesítmé

nyéktl eltekintve, a fasizmus negyedszázadában, a germán
imperialista rülettel, szemérmetlenné teljesültnek látjuk- Tíz

év eltti, nyomtatásból kimaradt jellemzésünkbl, a szakneve-
lés süllyedését s a tudományos fejldéstl való teljes lemara-
dást említhetjük. Az - ezalatt fölsorakozott szaknemzedék
továbbiba is magaképzésre volt utalva, amihez nélkülözte a

szükséges magasabb eszményeket, a lelkesít példákat s a m-
ködési lehetség biztonságát. A megélhetés bizonytalansága
s a magántke fokozódó szükségletének fizet kereslete, túlzó

módon kifejlesztette a tudományos kutatás magánérdek jelle-

gét, amely mellett a közérdek, állami intézeti föladatok vég-

zése, csak szükséges fedcím maradt- Az ugyancsak öncélú
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nyelv szövege, pusztító kórja, még mindig csak kialakításra

váró tudományos szaknyelvünknek s veszedelmes melegágya
a kozmopolitizmusnak. Ennek az idszaknak akkori sivár jelent

sínyl fiatal kutató-nemzedéke, igazi tudományos hit, határozott

célt jelz, elismert vezet nélkül tévelyegve, csak sajátléte

szerény megalapozására gondolhatott. Ezért nevezem ezt a

fölszabadulásunkkal zárult- idszakot, jószándékú fiatalabb

nemzedékünk, földtani fejldésünkre vonatkoztatott második
hsi idszakának.

Talán sötétnek tnik az a kép, melyet százéves múltúnk-
ról eddig vázolni törekedtem. Tarkítanom lehetett volna száz-

éves földtani tevékenységünk kiváló teljesítményeivel. Itt

azonban nem a létesült földtani munkák fölsorolása és értéke-

lése a célunk, sem a megjelent, sok tekintetben nagyjelent-
ség munkák alábecsülésére nem gondolunk. Ezek a kimagasló
eredmények minden idben értékállók és megbecsültek lesz-

nek. Korkép nagyvonalú ecsetelésére törekedtem, amint az négy
évtizedet meghaladó id alatt elttem megmutatkozott s ahogy
azt huszonöt év tudományos számkivetettségében, meztelen
materialista valóságában láttam. A kép sötét részleteit nekünk
kell most induló biztató jelenünkkel megjavítanunk. A javí-

tásnak tárgyi és személyi kívánalmai vannak, amelyeknek
alapelveit szocialista elidnk kísérleteivel egybeesett tragikus
idszakunk törekvéseiben vázoltuk.

Tárgyi vonalon tudományos munkánk szervezése és terv-

szer kivitele már megvalósulásra jutott. Fölszámoltuk a tudo-
mányos munka medd öncélúságát s tudományos munkánk a
népi demokrácia országépítésének szerves tartozéka, megbecsült
és kellen értékelt szükséglete. A tudomány és a gyakorlati
tevékenység, az elmélet és gyakorlat egysége, — sztálini érte-

lember — a földtanban meglev valóság. Földtani térképezé-
sünk, a tervszer munkával, az ötéves terv során, a három
évtizedes mulasztást érdemlegesen fölszámolja.

Nem szabad megfeledkeznünk a Földtani Intézet gyjte-
ményének négy évtizedes anarchiájáról sem. Nem lesz érdek-
telen talán, ha tudománytörténetünk számára, okulásul ide-

iktatom id. Lóczy Lajos fölszólítására, tragikus idszakunk-
ban, 1919 január 14-én írásban adott elgondolásaimat.

1. A múzeum célját illet els kérdésre válaszolni igen
könny, mert minden kétségen fölül áll, hogy a földtani intézet
gyjteménye oktató, nevel és szemléltet célt szolgál. A gyj-
temény, mint egyik országos kultúrintézményünk szerves
része, föltétlenül nyilvános kell legyen, hogy az intézet tudo-
mányos és gyakorlati vizsgálatainak eredményét minél szé-

lesebb körben szemléltethesse, a nagyközönség ilyenirányú
ismeretanyagát szélesbítse és további szakkutatásra is ser-

kentsen. Amennyiben tehát az intézet mostani szervezeti sza-

bályzatában a gyjtemény nyilvános jellege nem volna, vagy
nem ilyen módon volna megállapítva, haladéktalanul gondos-
kodni kellene ennek ilyen módon való megváltoztatásáról.
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2. Anélkül, hogy a nagymúltú intézet eddigi idevágó mun-
kálkodását lebecsülném, teljes határozottsággal válaszolhatom
a fölvetett második kérdésre azt, hogy a gyjtemény a maga
egészében gyökeres reformra szorul. Ezt az álláspontomat indo-
kolja az a körülmény, hogy a nyilvánosságnak szánt gyjte-
mény átrendezése még akkor is sr idközökben szükséges, ha
annak alapjai a gyjtemény elre megállapított céljának meg-
felelleg voltak lerakva s ha ez a cél az idk folyamán válto-
zatlan is maradt. Már pedig szerény véleményem szerint, a föld-
tani intézet gyjteménye mai alakjában azt a benyomást kelti,

mintha eredetileg nem a nyilvánosságnak lett volna szánva,
mert ha igen, akkor már alapelveit is hibásnak s kezdettl
fogva is meg nem felelnek kell tartanunk. A tanulni vágyó
nem-szakember látogató ugyanis, a gyjteményt végigtekintve
minden konkrét ismeret nélkül, khaotikus képbe torlódó kép-
zetekkel fog távozni abból, mert sem megfelel vezet, sem
magyarázó szöveg, rajzok vagy egyéb a tanulást megkönnyít
muzeális segédeszköz rendelkezésére nem áll.

De nem felel meg a gyjtemény mai alakjában még a szak-
ember igényeinek sem, mert az ott fölhalmozott tudományos
kincs nagy része megfelel földolgozás hiányában összehasonlí-
tás céljaira nem használható, másrészt mert a múzeum kezelés
mai rendje mellett semmi biztosíték sincs arra, hogy össze-

foglalóbb jelleg akár kzettani, akár rétegtani, akár slény-
tani kérdésre vonatkozó anyagot hiánytalanul össze lehessen
szedni.

3. Az elmondottakból önként következnek mindazok a

teendk, melyek a harmadik kérdés válaszául szolgálhatnak.
Mindenekeltt kívánatos a gyjtemény beosztását a nagy-

közönség igényeihez képest kiegészíteni. Ebbl a szempontból
szükség van a kiállított anyag nagymérv redukciójára, meg-
felelbb csoportosítására és értelmes magyarázó szövegek,
ábrák és rajzok jól szemlélhet módon és helyen való fölhaszná-
lására. Mindenekeltt szükséges az általános földtani gyjt
mény ilyen kiegészítése. Alapelvül szolgálhat, szerény vélemé-
nyem szerint az a tény, hogy a földtani intézet gyjteménye
minden tekintetben csak a magyar viszonyok föltüntetésére

szorítkozhat, de ahol ennek megértését a nagyközönség szem-
pontjából kívánatossá teszi, külföldi anyagon is demonstrál-
hatja a földtani ismereteket, hogy ezzel lehetvé tegye a hazai
földtani viszonyok egységes képbe való fzését. Az általános

földtani gyjteményt ki kell egészíteni egy áltrdános slény-
tani gyjteménynek, mert a hazai föld történetének megértésé-
hez nem elegend a szerves életet kizárólag földtani tényez
gyanánt bemutatni, hanem a hazai föld mali szerves világá-

nak története céljából' biológiai beállítás is szükséges.

Magyarország földtani fölépítésének bemutatására szol-

gáló gyjtemény a mostani geomorfológiai keretekben olyan
módon vofna célszerbben összeállítandó, hogy egy-egy egysé-

gen belül, a fölépít kzetek a legjellemzbb smaradványok-
kal együttesen legyenek csoportosítva, míg a most kiállított



anyag legnagyobb része, tekintet nélkül arra, vájjon eredeti
példányok-e, vagy sem, a szakemberek céljait szolgáló fiók-

gyiijteimény gyanánt kezelend-
Amennyiben a mai múzeumi viszonyok más téren nem

javulnak s az slénytan rendszeres gyjteménye a Nemzeti
Múzeumban nem létesülne, úgy ennek megvalósítása is a föld-

tani intézet gyjteményére hárulna, mert lehetetlen kulturá-
lis szempontból ilyenirányú gyjteményt továbbra is nélkü-
löznünk.

Nagyon elnyös volna, ha a gyakorlati múzeum külön
épülete megvalósulhatna. Ebben helyet kell adni a talajtani

gyjteménynek is még akkor is, ha a földtani intézet keretei-

bl kintt s a földtannal nem sok vonatkozást mutató talajtan
végleg kikerül az intézet munkakörébl. A többi most is meg-
lév gyjtemény (bányageológiai, építkzetek stb.) meg-
felel továbbfejlesztéssel és magyarázó szöveggel beilleszthetk
ebbe a külön gyjteménybe.

Mindaz az anyag, amely kiállításra nem kerül, külön fiók-

gyüjtemény alakjában egységes elvek alapján kezelend, hogy
a szakembereknek minél könnyebben hozzáférhet legyen.

“

Örömmel látnánk, ha Földtani Múzeumunk ilyen keretek-
ben, mielbb népünk szolgálatára és okulására állna. Termé-
szetes, hogy ezzel az adattal távolról sem merítettük ki a kor-
szer kivitelezés megoldásait.

Szaknevelésünk, a Dolgozók Pártjának mindenre kiterjed
általános nevelésügyi terve keretében, az egyetem szakosítási
reformjával, rendszeres megvalósulás alatt áll. Sok nehézség
mellett is minden reményünk megvan arra, hogy a szocialista

országépítés irányelveit követ • nevelésbl kikerül fiatal

geológusnemzedék, a magyar földián induló új századában,
emelked fejldésünknek biztos záloga lesz. Az ötéves terv
során, évtizedes nemzedék-kiesésünket, biztos munkahelyekkel,
pótolni fogjuk.

Személyi vonatkozásiban igen nagy átalakulásra van szük-
ség. Végérvényesen le kell vetkeznünk és fölszámolnunk szak-
tudományunk magunkra vonatkoztatott öncélúságát, mert
enélkül nem tudjuk kiteljesíteni a népi demokráciánk nyújtotta
lehetségeket és munkacélokat. Munkánk ei’edményeinek
közreadása sem öncél, vagy nevünk forgalombahozásának esz-

köze, nem is lépcs vagy ugródeszka valaminek elérésére,

hanem a közösség iránti kötelesség. Át kell adnunk minden
megismerésünket, érthet, világos, rövid közlések alakjában.
Reámut'attam már szaknyelvünk hiányára, amelynek vele-

járója a fölösleges szóbség, máskor meg az értelmes közlés
hiánya. Sok esetben olyan modorban írunk, mintha arra töre-

kednénk, hogy az olvasót ne avassuk be egészen azokba a meg-
ismerésekbe, melyekre magunk eljutottunk. Mintha egyesek
többlettudásként visszatartanának valamit maguk kizárólagos
használatára- Máskor meg elemi dolgok bizonyítgatásával, köz-
ismert tények újramegállapításával vagy magunk ismétlésé-
vel fogyasztjuk a nyomdafestéket. A tudományban az a meg-



136

becsülend, aki tudását minél egyszerbben, minél teljeseb-

ben, hazájának adja tovább. Erre reá kell szoknunk s amíg ez

meg nem történik, helyes magunkértékelésünkkel, addig a

Szerkesztbizottság súlyos feladata lesz a kéziratok megfelleb-
bezhetetlen egységesítése.

Munkánkban nekünk is többet kell termelnük, mint eddig.
A tervszer munka szükségszeren megkívánja a teljesítményt
is. Nemcsak minségben és mennyiségben, hanem az ezekkel
arányos idben is. A teljesítmény kötelességtudatának teljes

hiánya egyik legsúlyosabb fertz betegsége hanyatló idsza-
kunknak. Hiszem, hogy még nem gyógyíthatatlan és hatásos
gyógyszere a népi demokrácia lesz. Közléseink elssorban
magunk-okulására, népünk javára szolgáljanak s ebben a
vonatkozásban itthoni elismerésre jogosultak. Mert Bar-
•h üsse nyomán mondhatjuk, hogy a nép abszolút uralma, vég-
telen ragyogást ad a tudománynak is. Hazai földünkre vonat-
kozó mindent-megismeréssel, közösségünk érdekeit szolgáljuk,

annak közreadásával szakmai munkánkat elbbrevigyük, kar-
társainkat a már megismertek új megállapításának munkájá-
tól mentesítsük. Kétes érték külföldi erkölcsi elismerésünket,
nevünk ismeretét ne becsüljük túl, mert népi demokráciánk
már eddig is és a jövben, fokozódó módon gondoskodik mun-
kánk anyagi gondoktól való mentesítésérl. Kapitalista szer-

zési vágyunkat véglegesen el kell földelnünk. Sokan vannak
még itt, akik a Nap fényességét, annak lenyugvásában, nyuga-
ton látják, vagy akik elolvadnak a gyönyörségtl, ha nevüket
külföldi, elssorban természetesen német folyóiratban nyomta-
tásban látják.

Mindezek mellett reá kell mutatnunk arra is, hogy tra-

gikus, st hanyatló idszakunkhoz fzdnek a magyar földtan
nagy gyakorlati eredményei, st földtani mködésének szüksé-
ges gyakorlativá fejldése is. Magyarország földtani megisme-
rése csak a századforduló utáni évtizedben jutott a hegység-
szerkezeti vizsgálatokig s csak mintegy három évtized óta tör-

ténnek korszer oknyomozó mozgásmechanikai vizsgálatok is.

Ebben a korszerségben látjuk okát az érdemleges gyakorlati
eredményeknek, bár ennek az idszaknak mag'árahagyott nem-
zedéke hsi erfeszítésekkel szerezhette csak meg, fként kül-

földön, az ehhez szükséges elismereteket. Els német-érdek
imperialista háborúnk tette semmivé számunkra a magyar
geológusok világszerte elismert hatalmas tudományos teljesít-

ményét, az erdélyi földgázkutatás gyakorlati eredményeit- De
az ott szerzett tapasztalatok és megismerések élesztették

hanyatló idszakunk
.
geológusainak gyakorlati tevékenységre

serkent tíizét, amelynek legértékesebb földtani kincseinket, a

magyar bauxitot, a magyar olajat, nem utolsó soi-ban kszén-
kincsünk jelents megnövekedését és melegvizeink érdemlege-

t
sebb megismerését köszönhetjük. Magárahagyatott, magatanu-
lással fejldött geológusainknak fölbecsülketetlen munkatelje-
sítménye ez, amelyet abban ia jövtlennek látszó, sivár idben a

szakmában rejl ösztönz er, rendületlen derlátó hit, az elmé-
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let és gyakorlat tudattalanul is helyes kapcsolata hozott létre.

Ebben a munkateljesítményben és annak fényes eredményeiben
benne van már jöv irányunk, ezekben a gyakorlati eredmé-
nyekben a jelenünkhöz vezet fejldés útját kell látnunk.

Jövt építeni múlt nélkül, nem lehet. Múltúnk tökéletes
ismerete, minden oldalról való megvilágítása kell ahhoz, hogy
tárgyilagos értékeléssel kiemeljük a jót, idtállót és korszert,
ami jövnk örökös alapja marad. Ezt cselekedve, máris meg-
állapíthatjuk, hogy hézagtalan, szilárd alapunk készen áll

s arra a jöv alkotások nyugodtan építhetk. A magyar föld-

tannak az említett hibák mellett sincs oka szégyenkezésre. Fia-

tal nemzedékeink büszkén tekinthetnek majd vissza: mi már
régen jó irányban haladtunk, színvonalban s fként a reánk
váró föladatok elvégzésében, a módszerekben sem maradtunk
jelentsen el az élenjáró szovjetgeológia mögött. Nemcsak
követni igyekszünk azt, hanem együtthaladni vele, bár csak
iramban, de nem méretekben.

Tárgyi és személyi kívánalmak említésérl, térjünk vissza
még a Földtani Társulat helyzetére is. A Társulat a múltban
mindvégig az érdekelt szakemberek és az érdekldk „magán-
egylete" volt, ahol a szakemberek rendszeres havi szakülése-
ken bizonyos mértékig zártkör találkozókat rendeztek. A szak-
üléseken elhangzott eladások, a Földtani Közlöny köteteiben
a magyar földtani irodalom alapvet részét szolgáltatják.

A Társulat els két évtizede a magyar földtan úttör, irányi-
jelz, mindenre kiterjed, gyjt, . leíró, tudományos gyakor-
lati tevékenységét jelenti, a földtan jelentségének a magyar
köztudatba való átvitelével és a földtan mvelésére szolgáló

intézmények létesítésének megvalósításával. A kezdeti évek-
ben gyjtött klasszikus anyag, a Magyar Nemzeti Múzeumba
vagy az alaphatározat értelmében, a bécsi múzeumba került.

A Társulat könyvtára, a Társulat szülöttének, az Állami
Földtani Intézet könyvtárának alapja s a Társulat külföldi

csereanyaga, a legutóbbi idkig, elssorban szintén az Állami
Földtani Intézet nagyérték könyvtárát gazdagította. A Tár-
sulat állandó nagyérték szolgáltatása mellett, a nagyrafejl-
dött és önálló utakat járó Intézettel való viszony idk folyamán
egészen meglazult, egyoldalú szolgáltatássá vált. majd hanyatló

idszakunk egyik beteges tüneteként, a közös cél félretételé-

vel, indokolatlan ellentétté fajult.

Ezt a viszonyt is föl kell számolnunk. A Földtani Társulat
minden magyar földtani történés kritikai összefogója s népi
közösségünk felé, közvetlen bemutatója kell legyen- A terv-

gazdálkodás minden földtani vonatkozású gyakorlati és tudo-
mányos föladata és kérdése itt fog kötelezen, munkaközben
vagy annak befejezésével, a nyilvánosság elé kerülni, kiértéke-

lés vagy kritikai megvitatás céljából. Ezzel a Társulat mint-
egy földtani elszrje a Tudományos Akadémia legfelsbb
fokú bizottságának s egyben terjesztje a magyar föld földtani
ismereteinek.



Mélyen tisztelt ünnepi Közgylés! Fogyatékosán végigpász-
táztnk százéves földtani múltúnkat, múlt és jelen között. For-
dítsuk most tekintetünket végleg ia jöv felé. Üj korszakot nyi-

tunk, új hittel, új célokkal, geológus-képzeletet is meghaladó új
lehetségekkel. Három évtizedes szunnyadásunk álma jelenti

itt a jövt. Múltúnk emlékezés, jelenünk megvalósult ígéret,

jövnk: biztosan látott cél. Egy tudományos lehetségektl
megfosztott, szaktársai által , kizárt

14

, kiközösítve rnagára-
hagvatott geológus, legnagyobb mellztetései közben is arról
álmodozott, miként lehetne szaktársainak hanyatló tudomá-
nyos munkáját anyagi gondoktól mentesíteni, színvonalban
emelni, elítéletektl függetleníteni, szabadon szárnyaiévá,
országunk javát szolgálóvá tenni.

És az évtizedes vágyak, a reménytelennek tn, csalókának
mondott álom, mely Petfi szerint „ablak, melyen által

lelkünk a jövbe néz“, az évtizedes jövbe) néz álmok, ugyan-
csak Petfi -vei, „nem hazudtak 44

- Valóra váltak öt év eltti
fölszabadulásunkkal, melyet a dics Szovjet hadseregnek és

bölcs irányítójának, Sztálin-nak köszönhetünk és megvaló-
sította álmainkat a Magyar Dolgozók Pártja, amelynek pro-

grammjában a tudomány megbecsülése, értékelése és a szocia-

lista országépítés szerves tartozékává minsítése, benneifog-

laltat ik. H. á kosi Mátyás adta meg TársAdatunk talpmállá-
sának mindenkit megelz lehetségeit s ugyancsak az min-
denre kiterjed figyelme adta meg a tudományos munka jogát,

értelmét, igazi szabadságát - és anyagi lehetségét, a tudomá-
nyos dolgozók értékelését, kiemelését és létünk biztonságát.

Ebben a megvalósult álomban van társulati jövnk záloga is,

föltörekv ifjúságunk, nyomdokainkba lép utódaink munka-
távlata. Ez nem ígéret földje már, hanem a megvalósult álom
létez valósága, amelyre munkájukkal építhetnek s építeniük

kell! Ürömmel mutatjuk jöv nemzedékeink számára ezt az

utat s mi magunk álmodunk továbbra is az újjászület magyar
földtan elttünk lév századának (hatalmas fejldésérl, azzal

a biztos tudattal, hogv ez az álmunk is már beteljesülés alatt

áll.

Göröngyös életpályáin parabola-ívének, immár meredeken
lefelé hajló szárán, hitet ad nekem a jövben, hogy ilyen lij

szellemben neveld ifjúság halad tovább az általam áhított

új utakon, új harcok, új gyzelem felé! Ez a jövnk, amelynek
feladata mindig az, hogy fölfalja és magába eméssze a jelent.

Barbusse szerint az ifjúság a világ jövje is s ez az ifjú-

ság: a kommunizmus. -

Üj századunk jövbeli teljesítményében való ezt a hitemet
növelheti az a megnyugtató tudat, hogy bels meggyzdéssel
csatlakozunk ahhoz a békefronthoz, mely számunkra a nyugodt
fejldés lehetségét, a biztonságos munkát, a tudományos m-
ködés nélkülözhetetlen elfeltételét jelent békét biztosítja.

Ennek a békés fejldésnek szolgálatában dolgozunk, ezért küz-
dünk. mert csakis ennek alapján élhetünk.



Sztálin szerint „csak az legyzhetetlen, ami keletkezik

és fejldik".

Társulatunk forradalmi talajon indult, százéves fejldésé-

nek nagy magárahagyottságában, még hanyatló idszakunkban
is fejldött.

Keletkezett, fejldött is, szocialista fölkarolásban újjászüle-

tett, tehát élni f o g.

Ebben a tudatban, a Földtani Társulat alakulásának 102.

évében, harmadik jubiláns záróközgylésünket megnyitom.

/

„A dolgozó nép felszabadulása, a Szovjetunió segítsége és

szocialista munkamódszereinek hazánkba való átültetése olyan

erforrásokat nyitott meg, amelyekre a régi Magyarországon

egyáltalán gondolni sem lehetett."
Rákosi



Míocén-Echínidák a Mecsekhegységbl

-SZÖRÉNYI ERZSÉBET

Az É-i Mecsek területérl eddig még nem írtak le echini-
dákat, kivéve a Strausz fauna-felsorolásban szerepl [15 p.
251 néhány fajt. ifj. Noszky Jen az 1949-es év nyarán kis
echinida-faunát gyjtött, amelyet ezért érdemesnek tartok rövi-
den ismertetni.

A lelhelyek sztratigrafiai ismertetését Noszky Jen
közli.

A leírásra kerül fauna jellegzetes partmenti alakok képét
mutatja. Általában a mediterrán-tenger üledékei között, a
slirt kivéve, nincs is más, csak neritikus és litorális üledék.
Hasonló összetétel faunatársaságot ír le C a peder (3)

Szardíniái középs miocénjébl, Algírból a pliocénbl isme-
rünk azonos faunát. Ma Madeira partjainak Zostera mezin
tenyésznek nagy tömegben az Arbacina- és Fibulária-fajok,
utóbbiak olyan tömegben, hogy egész rétegeket alkotnak az
elhalt egyedek vázai.

A vizsgálat Arbacina vázakra sok esetben rátapadva talál-

juk tüskéjüket, ami a csendes, sekélytengeröbölben való
lerakódásra utal.

Arbacina monilis D e sm anest.

I. tába, 1. ab. álbra.

A faj típusa félgömbszeren ívelt Desor szerint nem
vehet ki pontosan a primer szemölcsök sorokba való rende-
zdése (6. p. 121. pl. 18. fig. 10—12.) Bazin példányai lapo-

sabbak. mint Desor példánya és különböz nagyságú
szemölcssorok díszítik. (2. p. 36. pl. I. fig. 15—21.)

A mi példányaink között vannak olyan félgömhszeren
ívelt felzet alakok, mint Desor ábrája és laposabbak, olya-

nok, mint a Bretagnebl származó egyedek. Díszítésük meg-
egyez; két-két jól kivehet, vertikális primer szemölcssor
díszíti újgy az ambalak ralis, mint az intramhu lakralis mezjüket.

A magyaregregyi példányokra jellemz, hogy egy-egy pri-

mer szemölcsöt ívben vesznek körül a szekunder szemölcsök,
rendesen négy, melyek között elég sr milaris szemcsézettség
látszik. Egészbenvéve sokkal szabályosabb elrendezés a díszí-

tés, mint az P omel ábráján (13. C. pl. XI. fig. 14.) fel van
tüntetve és legjobban Mortensennek (12. p. 366. fig. 223a.)
Bazin példányairól adott sematikus ábrájával megegyez.
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Megnyúlt dudor a mi példányainkon csak elvétve látható
egy-egy. Varratmenti nyílást egy példányom sem sikerült fel-

fedezni.

Gyakran tapad a héj felületére lapos fogazottszól apró
tüske, amely minden bizonnyal saját tüske lehet. Vadász
rovátkolt felület, hengeres kis Arbacina tüskét ábrázol. (16.

pl. II. fig. 5.) A Lambertnél (9. p. 5.) közölt tüskék rajza
nem. kivihet.

Ez az irodalmi adat elkerülhette Mortensen figyelmét
és így kerülhetett bele genusleírásba (12. p. 365.) az a megjegy-
zés, hogy az Arbaeiina genus tüskéi ismeretlenek.

Vizsgált példányszám 25 db. Példánvck jelzése: 2/949,

3/949, 9/949, 11/949.

Lelhely: Magyaregregy
,

Csigadl és Leánykái árok,
Ligettet Ny-i oldala.

Fibularia pusilla M ü 1 1 e r. 1776.

I. tábla/, 2., 3. ábra.

1914. Fibularia pusilla, M üller : Vadász: Geol. Hung. I.

fa se. 2. p. 96. pl. III. 7—9. ram. syn.
1949. Fibularia pusilla , Szörényi: Kainoz. Eeh. aus den

west litíhen Teilen dér Ukraina. Manuscriptum p. 14.

V a d á s z ennek a fajnak a vázkörvonaláról több, mint 200
példány átvizsgálása alapján a következ leírást adja:

,.Ovális, hátrafelé kiszélesed, elrefelé kihegyesed. Aljzata
elrefelé lapos, a száj és végbélnyílás közt bemélyed. Felzet
egyenletesen domború. A peristom majdnem centrális fekvés,
a periprokt a szájnyílás és hátsó perem közti rész alsó harma-
dában van.“

V a d á s z ezeket a jellegeket állandónak tartja a F. pusilla

fajra nézve. A fiatal példányok, megfigyelése szerint oválisab-
bak, mert a mells perem kihegyesedése kevésbé kifejezett.

A Fibularia pusilla synonymájának tekinti a Fibularia
pliocenia Pomel és Fibularia trassylvanica Laube fajokat.

Ezzel ellentétes nézetet vall Cottreau (Echin. néogénes
du bassin méditerranéen p. 52.), aki önálló fajként kezeli a
ientemlített két alakot. Lambert (10. p. 56) és Gathier
(5. p. 162.) szintén külön fajnak tekintik ezt a két alakot.

Az általam vizsgált anyag alapján, amely Magyaregregy-
rl (mindössze 11 példány, viszont a. nyugatukrajinai lelhelyek-
rl és 1 Mátravierebélyrl többszáz példány, úgy látom, hogy a
Fibularia pusillanál nagysági méretre való tekintet nélkül
két nagyjából állandó formakor vehet ki, egy laposabb, vala-
mivel kerekebb, de elrefelé hegyesebb alak, amely körvonalá-
ban megegyezik Lamber tnek Gauthier Fibularia plio-
cenica Pomel faj neotípusáról adott ábrájával. (10. IV. 2—5.)

(tábla I. ábra 3.) és egy megnyúltabb, elrefelé tompábban el-

kesered forma, ami V a d á s znak a Fibularia pusilla M ii 1 1.

fajról adott ábrájával azonosítható. (16. pl. I. fig. 2.)(tábla I.

ábra 2.)

Egy lelhelyrl származó anyagban, mint már elbb is

említettem, nagyságra való tekintet nélkül található meg ez a
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két típus egy-egy jellegzetes kiugró példánnyal, melyek közt
azután kevésbé tipikus példányok átmenete visz át egyik alak-
körbl a másikba. Hogy ezt a két típust, mint külön fajt fog-
juk-e fel, vagy mint egy faj két széls variációs határát, ez
a mindenkori szerz ízlésétl és a faj elhatárolásokról alkotott
véleményétl i'üdg. Mindenesetre a széls alakok, mint csomó-
pontok fogandók fel.

Ha ez a két alakikor csak egymástól távoli lelhelyeken
fordulna el, az egyik csak Algirben és a másik csak Liguriá-
ban, vagy mondjuk csak Magyarországon, akikor minden-
képen külön fajnak kellene tekinteni a F. pliocenica és F.
pusilla alakkört, de mivel egy lelhelyen találhatók több nem
tipikus példány társaságában, úgy célravezetbb egy faj variá-
cióinak tekinteni, annál is inkább, mert a mai tengerekben él
F. pusilla körvonalában igen ersen variál.

Példányok jelzése: 9/949 és 11/949.

H— 5 mm, sz = 4 mm, m — 2.5 mm
H 4.5 mm, sz = 3.5 mm, m = 2 mm

Lelhely: Magyaregregy, Ligettet Xy-i oldala.

Fibularia pseudopusilla C o 1 1 e a u, 1895.

I. tábla, 4. ábra.

1895. Echinocyamus pseudopusilla C o 1 1. Cotteau: l)es-

cription des Hchinides miocénes de la Sardigne — Mem.
Soc. Géol. de Francé Xo 13. p. 18. pl. III. fig. 7—10.

1949. Fibularia pseudopusilla C'ott. Szörényi: Kainozoische
Echiniden aus den westliehen Teilen dér Ukraina p. 14.

Aránylag kicsi, elrefelé elkeskenyed, hátrafelé valamivel
szélesebb lekerekített ovális. Egyenletes, elég sr benyomott
udvara szemölcsök borítják. A peristom kicsit hátrafelé
excentrikus, a periprofet a hátsó perem és peristom között
helyezkedik el, valamivel közelebb a hátsó peremhez, mint a

peristomhoz.

Ez az alak, amely nagyon közel áll a F. pusilla Müller
fajhoz, éppen ebben a jellegében tér el tle, mert bármennyire
is variál egyéb jellegében, a periprokt a pusillus fajnál mindig
közelebb fekszik valamivel a peristomhoz, mint a hátsó perem-
hez mondja Cotteau. A mi példányunk nem a Cotteau
által ábrázolt kerekebb és hátrafelé ersebben kiszélesed típus-

sal egyezik meg, hanem a La m bér t által ábrázolt (8. p. 39. pi.

III. fig. 14—19.) Gválisabb és keskenyebb alakkal. Lambert
megfigyelése szerint a két alak közt minden átmenet megvan.

Ezt a fajt Vadász nem említi, így a magyaregnegyi pél-

dány az els képviselje ennek a szardíniái fajnak Magyar-
ország területérl. Típusa a 3 949 jelzést viseli.

Hossz: 4 mm, szélesség: 3 mm, magasság: 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy. Csigadl.
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Fibularia lecointrea Lambert, 1908.

I. tábla, 5. álbra.

1907. Fibularia lecointreae Lambert, Lambert: Descr.

Terr. micc. de la Sardaigne. Mám. Soc. Pál Suisse 34. p.39.

1908. Fibularia leciontreae Lambert, Lambert : Écliinides

des Faluns de la Touraine. p. 2. pl. III. fig. 2.

1949. Fibularia lecointreae Lambert, Szörényi: Kaino-

zoische Echiniden aus den westlichen Teilen dér I kraina,

p. 14.
_

Ez a parányi alak kisebb, mint Lambert típuspéldánya,

mindössze 2 mm liosszií, 1.5 mm széles, ellentétben a 3 mm
nagyságai típuspéldánnyal.

Lapos, ovális forma, nagy, centrális fekvés peristommal

és elég közel a peremhez fekv periprokttal.

Lambert ezt a fajt az Ilidre- ezt Loire falun sjá'ból írta le.

Magyarországról eddig nem volt ismeretes.

Példányuk jelzése: 4 1949. Noszky.
H = 2 mm, sz = 1-5 mm, mii mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

\

Fibularia stellata Capider, 1906.

II. tábla, 2/a. ábra.

1906. Echinocyamus stellatus Ca peder, C apeder: Fibula-

ridi dél miocéné medio di S. Gavino a maré. (Portotorres.)

Sardegna. — Boll. Soc. Geol. Ital. 25. p. 510. fig. 7. ac.

1908. Fibularia stellata C apeder, Lambert: Descr. Ech.

foss. terr. mioc. de la Sardaigne — M. S. Pa!. Siusse, 35.

p. 122. pl. XI. fig. 8—13.

1914. Fibularia stellata Ca peder. Vadász: Magyarorsz.

med. tüskebri. Geol. Hung. I. fasc. 2. p. 97. pl. III.

fig. 5—6.

1914. Echinocyamus stellatus Capeder, Cottreau: Eehin,

néog. bassin med. pl. VII. 9—10. p. 86.

Capeder Sardiniából leírt típusa valamivel kerekebb és

laposabb, mint Lambertmek ugyaninnen származó példánya.

A Vadász által ábrázolt egyed majdnem olyan oyális kör-

vonalú, mint Lambert példányai, csak dcmboriibb, a mi pél-

dányunkon valamivel kisebb, mint Vadászé, körvonala

olyan elliptikus, mint Lambert példánya, felzete pedig olyan

domború, mint Vadász Szakállról való egyedei. Ezt a fajt

lapos alzata és gyengén elrefelé excentrikus apexe jellemzi.

Példányunk jelzése: 4/1949.

H — 4 mm, sz = 3 mm, m = cca 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

Hypsoclijpus egregyensis n. sp.

I. tábla, G. ábra, II. tábla, l/a. ábra.

Xagy, kerek körvonalú, magasan boltozott, keskeny perem
alak. Felzete, elrefelé excentrikus apexe következtében ferde

kúp alakú.
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Alzata lapos, a • kicsit hátrafelé excentrikus peristom körül
enyhén homorú.

Szájpárnái jól fejlettek, az ersen bemélyed szájbarázdák
a peremig követhetk, ahol a szirmok szélességét érik el.

A periprokt félköralakú, harántállású, szélessége 15 mm,
magassága 8 mm és közvetlenül a hátsó peremen fekszik, attól

3 mm távolságra.

A szirmok egyenes lefutásuk, szélességük különböz. A leg-

szélesebb a hátsó páros szirom (15 mm), a legkeskenyebb a
mells páros (13 mm). A páratlan szirom 14 mm széles.

A póruspársorok nem egyenl hosszúak. A póruspárokat
egyenltlen pórusok alkotják, a belsk kerekek, a külsk meg-
nyúlt vesszalakúak és rézsutosan állók, nem konjugáltalk.

Ehhez ia fajhoz egy példány tartozik. Jelzése: 7 1949.

Hossza — 130 mm, szélessége — 132 mm, magassága =
162 mm.

Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

A' H. egregyensis n. sp. a H. plagiosomus Laube (11. p.

67. pl. 19. fig. 3.) fajtól ambitusának kerekebb voltában és peri-

proktjának alakjában tér el, a Hypsoclypeus lamberti
Cecchia-Rispoli (4. p. 69. pl. V. fig. 8.) fajtól elrefelé
excentrikus apexében különbözik. Ezzel a fajjal periproktjának
alakja megegyezik.

Legnagyobb hasonlóságot alakunk az Airaghi által Szardí-
niából leírt Heteroelypus semiglobus (Lk) Cotteau példánnyal
mutat (1. p. 214. faj. 1—2.), úgy körvonalban, mint az interam-
bulakralis mezk közepének felfújt voltában. Ez a bélyeg
Airaghit gondolkodóba ejtette oly irányban, hogy azonosít-
sa-e példányát a H. semiglobus Lk. fajjal.

Bár minden jel arra mutat, hogy inkább az egregyensis
alakkörébe tartozik Airaghi példánya, mint a centrális
apexíi H. semiglobus alakkörébe (7. p. 53. pl. II. fig. 4. a b., 14. p.

395. pl. 43.), melynek periproktja ovális, mégsem tartom cél-

szernek azonosítani a két alakot, mert Airaghi nem ad elég
részletes leírást példányáról.

A Hypsoclypus genus képviselinél igen nehéz a faji elha-
tárolás kérdése, arra kell törekedni tehát, hogy olyan jelleget

találjunk, aminek segítségével megkönnyítiük az adott forma
jellemzését.

Podóliai anyagon folytatott vizsgálataim alapján minden
jel arra mutat, hogy az az arány, amely a váz hossztengelye
és a sziromszélesség közt fennáll egy fajon és annak variáción
belül állandó és jellemz a fajra.

Ezt az arányt százalékban fejezzük ki és ambulakral-
indexnek nevezzük. Olyan alakoknál, ahol a sziromszélesség
különböz, megadhatjuk az ambulakralindexet külön a hátsó
páros szirmokra és külön a sziromszélességek középarányosára
vonatkozólag.

A H. egregyensis fajnál a sziromszélesség a váz hossz-
tengelyének 11.5% -a a hátsó páros szirmokra vonatkozólag és

10.7%, ha a szí romszélességek középarányosát vesszük alapul.



Ügy látszik, hogy a Hypsoclypus genus képviselinek szirom-
szélessége és földrajzi elterjedésük közt is van összefüggés,
Algír faunájában például széles szirmú, tehát magas amblakral-
index fajok vannak, míg viszont például a podoliai faunában
kesken3

rszirmú, tehát alacsonv ambulkralindex fajok szere-

pelnek.

Hypsoclypus subpentayonalis Greg.

1914. Eehinolampas (Heteroclypus) subpentagonális Greg, —
Vadász: Magyarország mediterrán .tüskebri. Geo!.

Hung. I. fasc. 2. p. 178. cum. syn.

Egy séiáilt példány tartozik a Vadász által ábrázolt alak-

körbe. Talán valamivel laposabb, mint Vadász Fétrl szár-

mazó kisebb példánya, de mint tudjuk, ez lehet nemi különbség.
Szemölcsözete valamivel srbb, mint Laube originálisá-

nak (ugyanez vonatkozik Vadász Fótról származó példá-
nyaira is).

Ügy a fóti alsó mediterrán kavicsos rétegbl, mint a

ínagyaregregyi kavicsos tufás mészmárgából származó példá-
nyok sokkal fragilisebb habitusúak, mint a Nagy-höflányi
lajtamészkbl származó típuspéldány, amely jelenség nyilván
táplálkozási viszonyokkal van összefüggésben. Példányunk
jelzése 61/949.

Lelhely: Magyaregregy, Leánytkiárok.

Eehinolampas laurillardi A g. D e s. 1874.

1. tábla, 7. ábra.

1910. Eehinolampas laurillardi A g.
'— Schaffer: Das

Mioeán v. Eggenburg Abh. d. k. k. geol. R
v
A. Bd. 22. p. 189. pl.

60. fig. 4—6. cum. syn.

Egy töredékes perem példány sorolható feltételesen ehhez
a fajhoz szirmainak alakja és lefutása, póruspárai, pórusainak
szerkezete és egyenletesen konkav alzata alapján, azért csak
feltételesen, mert a hátsó perem, melynek alakja erre a fajra
olyan jellemz, le van törve. Mindesetre a tágabb értelemben
vett E. hemisphaericus alakkörhöz tartozik és a szkebb érte-

lemben vett hemisphaericus (16. p. 183. fig. 92.) és az E.
barcinensis (16. fig. 94.) közé sorolható. Elbbinél laposabb és

oválisabb. szirmai keskenyebbek, utóbbi laposabb és kerekebb.

Oldalnézetben legjobban Schaffer nek az E. laurillardi

fajról adott rajzával egyezik meg. (Schaffer 1. e. p. 189.

fig. 2.)

Nagyon jellemz a szemölcsözete, a mély gödröcskékben
fekv átfúrt bimbójú szemölcsökkel, melyek között sr és
finom szemcsézettség van.

Ez a faj Laube szerint (11. p. 67.) a mélyebb lajtamész
szintekben fordul el, Schaffer Eggenburgból említi.

Lelhely: Mecsekjánosi Öreghegyi kbánya.
H — ? Sz 3= 70 mm M = 28 mm



146
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Fenti jegyzékben csak a szövegben elforduló irodalomra
szorítkoztam.

Táblamagyarázó.

I.

Fig. láb. Arbacina monilis Desrn.
Fig. 2a. Fibularia püsilla Miiller.
Fig. 3a. Fibularia pusilla Miiller.
Fig. 4a. Fibularia pseudopusilla Colt.

Fig. 5a. Fibularia lecointreae Lambert.
Fig. 6. Hypsoclypus egregvensis n. sp.

Fig. 7. Echinolampas laurillardi Agassiz-D. sor.

II.

Fig. la. Hypsoclypus agregyensis n. sp. alzat és jobb hátsó
páros szirom.

Fig. 2a. Fibularia Stella ta Capeder.
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MopcKMe emu M3 MkioueHOBbix oTnoweHHM rop Ménén (BeHrpMH).

K ji ií 3 a ó e t a (' o p e h n.

B ceBepnofl Marni rop Ménéna mjoi hümachh b ropTone cjieayiomne

it>op.\ibi MOpcKiix eaceB :

Arbacina monilis Desmarest,
Fibularia pusilla Müller,
Fibularia pseudopusilla Cotteau,
Fibularia lecointreae Lambert,
Fibularia stellata Capeder.
Hypsoelypus subpentagonalis Gregory,
Echinolampas laurillardi Agaessiz,
Hypsoelypus egregyensis n. sp.

üaimbip 9Toro noBoro Bírna KOHiiHecKiiíí CBepxy, iíjiockhíí CHH-ay. A.vióy-

jmkph ne ojpinaKoro b uiMpnne. riopbi TaKJfce HeoAHHaicoBbie.

Oneim xapaKTepHO Ami onpe.iejienníi (popM SToro poAa, nponopipiH miipiiHbi

a\iyJiHKpbi k AJiHHe naHubipn. 9xy nponopuiuo BbipaiKaa b npopeiiTax, mm
Ha.'ibiBaeii aMÓyjiíTKpaJibUbiM HHAeKceM.

Bee 3Tii (JiopMM He bhijju onncaHH ao ciix nop na MeneKa. Bhabi Fibu-
laria pseudopusilla Cotteau h Fibularia lecointreae Lambert noBbie

AJIH TeppHTOpHH Beurpiin.

Notes sur quelques Ecliinides (les gistes tortoniennes de la

montagne Mecsek (Hongrie)

Por Erzsébet Szörényi.

Dans la faciés littorale de la série du ealcaire de la Leitha
de ]a m on tagn e Mecsek Septentrionale, se t rouvént les espéees
suivantes:

Arbacina monilis Desmarest eí la fnné correspoudante
au type de Désor et le type plus piát de Bazin. (Pl. 1. fig. láb.)

Fibularia pusilla Müller, un développement plus piát et

rond et autre plus aHongé. (Pl. I. fig. 2—3.)

Fibularia pseudopusilla Cotteau íorme identique a
l'exemplaire décrit pár Lambert. (Pl. I. fig. 4a.)

Fibularia lecointreae
, plus petite que l’exemplaire de type

d’origine d’Indre-Loire. (Pl. 1. fig. 5a.)

Fibularia stellata. (P. II. fig. 2a.)

Hypsoelypus egregyensis n. sp. Une forme grande, ronde,
a bord mince. Sa íace superierure est eonique, cblique
semblablement á l’espéce Conoclypeus plagiosomus Laube
(11. p. 67. pl. fig. 19. fig. 3.) dönt elle difiére pár la forme de
són póriproete et la rotondité de són ambitus. Sa- face
inférieure eist plate. et, autour du péristome exoentrique en
arriére, ooncave. Le® ambulacres ne sont pás ógalement la-rges.

C’est la paire posterieure qui est la plus lángé. Les pores des
paires de poros sont inégaux, non oonjugués.



La proportion de la largeur des pétales a l'axe longitudinal
du test est caractéristique de la délimitation spécifique de
genre Hypsoclypus, són pourcentage est eonstant das les

liinites d'une mérne espéce.

Le ehiffre exprimant cette proportion s’appelle index
ambulacral.

Qnant á l’extension géographique du genre Hypsoclypus,
aux endroits méridionaux de la Tethys, vivent les espéces a

pétales plus larges que dans les régions situées plus vers le Nord.

Hypsoclypus subpentagonalis Gregory' existe dans le 1

développement décrit pár Vadász. Les représentants de cette

espéce, vivant dans les couches sableuses sont beaucoup moins
grancls et plus fragiles que les exemplaires d’origine de cal-

caire leithanien. (Pl. I. fig. 6., Pl. II. fig. 1.)

Echinolaw pás laurillardi Agássiz. (P. I. fig. 7.)

Des búit espéces décrites, il y a une qui est nouvelle.
Fibularia pseudopusilla et Fibularia lecointreae Lambert sont
nouvelles en Hongrie, et. exceptée la Fibularia pusilLa, tontes
sont nouvelles dans la montagne Mecsek.

„A terv végrehajtása azokat igazolta, akik tántorítkatatla-

nul bíztak felszabadult dolgozó népünk teremt erejében.

A tervvégrehajtás sikerének egyik f összetevje, hogy mara-

déktalanul megkaptuk hozzá felszabadítónk és nagy segítnk, a

Szovjetunió teljes segítségét.*
4

Rákosi
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Miocén — Echinidák.

Földtani Közln.'/ 1950.
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Mioeón — Echinidák.

Földtani Közlöny 1950.
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A magyaregregyi lajtamészkfeltárások

sztratigrafiai viszonyairól

IF.T. NSZ KV ,1'KNfi

A Magyaregregy környéki laj tamászk-komp 1exumban
igen változatos a rétegsor. A durva, sokszor több tonnás höm-
pölytartalmú, durva, kavicsos konglomerátumtól a finom-
szem, glaukonittartalmú meszes márgákon át a fínomszem
meszes sárga homokkig a legkülönbözbb kzetfajták
tartoznak bele. Legjellemzbb azonban a legtöbbre az, hogy
összetételükben sok a szerves állati héjrészekbl keletkezett tör-

melékanyag, ami a hozzákeveredett hordalék és hullámverés
által létrehozott, feldolgozott parti kzetanyag mennyiségétl
függen hozza létre a nagy változatosságéi rétegcsoport eltér-

fajtáit. Ennek megfelelen a bennük található állattársaság is

rendkívül nagy eltéréseket mutat.

A nyugodtabb s a hullámveréstl mentes helyeken keletke-

zett márgás üledékekben találjuk itt az elbbi közleményben
feldolgozott Echinoida társaságot.

Szörényi dolgozatában elforduló fajok nagyrészt a

Magyaregregy községbl K.-re fekv, úgynevezett Csigadiil-
ben a gerinct közelében lév szl frissen bevágott mesgye
partjából zöld tufa és az azt fed laza bryozoumos márgából kerül-

tek el. Ezek a rétegek az ott mintegy 90 m vastagságot elér,
lajtamészköszlet alsóbb részét alkotják. Itt fleg zöld tufában
elég nagy egyedszámmal fordulnak el az Echinidák.

A Ligettetre vezet kocsiút és az attól Ny-ra lév szl-
ben feltárt laza fehérésszürke bryozoumos márgából már jóval
kevesebb tüskebrt gyjt hettünk. E rétegsor helyzetileg elb-
binek a folytatása és szintén a lajtamészk alsó részébe esik.

A Magyaregregytl Ny-ra, Vaszar felé húzódó Leányki
árok K-i oldalvölgyrendszere fágából, laza fehéressárga mész-
márgás rétegbl került el a legnagyobb fajszámú fauna-
társaság.

Hasonló rétegbl való ennek az árokrendszernek É—K-i

foldalágából az Arbacinci monilis Desm. faj.

A Hypsoclypus subpentagonaüs Gregory-faji az elbbi
oldalárokrendszer szétágazása eltt a fágban feltárt kvarcos,
tufás márgából került el.

A Hypsoclypus egregyensis n. sp. a Leányki ároknak a

Nagyerdhegy háromszögelési pontja felé viv ágában, zöldes-

fehér, fínomszem márgából került el, nagytermet duplatek-



150

ns Ostreák társaságában. Itt a közeli vet miatt a réteg 'hely-

zetét nem lehetett a rétegsorban rögzíteni.
A schlierszer szürke tufás agyagból, szintén a Leányk-

árokhól, Schizaster-fajck kerültek el. többnyire ersen defor-
málódva és kbeleik formájában, úgy hogy közelebbi meghatá-
rozásuk nem volt lehetséges.

A Meesekjá nos i
-Öreghegy kfejtjébl elkerült Echino-

iampas laurillardi a 1ajtamészköcsopor t alsó részében el-
bukkanó pados, kemény bryozoumos mészkpadból való.

A lajtamészkcsoport a leányki árokrendszerben jóval
nagyobb vastagságú, s sokkal változatosabb, mint a Csiga és
környéki elbukikanáiaokbain. Rétegvastagságban a durva-
kavicsos padok s lencsék többször is ismétldnek s néhol hosszú
szakaszokban teljesen kövületmentesek is. A sok apróbb,
nagyobb vet miatt e sorozat látszólagos vastagsága annyira
nagynak adódna (300—400 m), hogy azt nem lehet a többi el-
fordulással összhangba hozni.

„Az elmúlt esztend folyamán a termelszövetkezeti csopor-

tok úttör munkája megmutatta a szövetkezeti termelés fölé-

nyét és ezzel rést ütött a régi 'elítéleteken-
44
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Adatok a palócföldi oligocén

rétegtanához 1

J A S K 0 S A X n () R

A palócföldi oligocén slir többszáz méter vastag, igen egy-
hangú képzdmény. Általános szabályként a rétegsorban fel-

felé haladva fokozatosan homokosabbá váló üledékek mutat-
koznak. A térképezésnél a fokozatos átmenet miatt ilyen kzet-
tani jelleg alapján a rétegek elkülönítése nem lehetséges, mert
ez nem mindenütt egyidej. Mikroifaunisztikai szétkiitömítésük
hosszadalmas laboratóriumi vizsgálatot igényel, ezért elszige-

telt pontokon végzett tektonikai vagy faunisztikai észlelések
eredményei csak feltételesen kapcsolhatók össze. A térképezés-
nél egyes feltnen jellegzetes kzetpadok nyomozása gyors
azonosításra alkalmas módszernek bizonyult. A palóeföldi oli-

gceén összlet mélyebb szentjeiben vannak eruptív tufarétegek,
ezek azonban legtöbbször, így Ózd környékén is, nem láthatók
a felszínen. A glaukonitos homokk alsó határa alatt 150 m-ret,

mintegy 1 m vastag sárga limenites réteg van, amely lölött

általában homokos márga, alatta pedig agyagos kifejldés az
uralkodó és így a két képzdmény határának teikinthet. Ez a

réteg ersen vasas és meszes fínomszem iszap, amelyet Ózd
környékén sok helyen a parasztházak falának színezésére és

földes padlók tapasztájára használnak. A csillámos agyag és

homokos agyagmárga mállóit felszíni része a naptól kiszárítva
piszkos fehérszín, ez a határréteg száraz állapotban élénk
okkersárga szín és a kopár hegyLejtkön messzirl is szembe-
tn csíkként mutatkozik. Általában keményebb anyaga a fel-

színem kiemelked terepformákat alkot. E határréteg alatt, 20
m-rel mélyebben, már a csillámos agyagban, egy hasonló sárga-
szín. fél m vastag réteg húzódik, mely mészmárgalencsék
sorából áll. Xélia — ritkán — a mészmárga elmarad és helyette
a sárga iszapréteg duplázódik meg. 8—4° lejtés és még ennél
kisebb rétegdlések esetében fennforog annak a veszélye, hogy
a laza agyagrétegeknek már csekély megsu vadasa, vagy a
réteglap hullámossága a valóságtól eltér eredményt adhat.
Ezért a dlésmérések mellett e rétegek kibúvásának követése
jó szolgálatot tesz a hegyszerkezet nyomozásában.

Ez a sárga iszapréteg és mészinárgaréteg Bánréve, Ózd,
Hangé ay, Susa és Borsódszentgyörgy környékén mindenütt a

rétegsor ugyanazon szintjében mutatkozik. Szentdomonkos kör-

nyékén is megtaláltam ezt a sárga iszapréteget. Itt az els
mészmárgaréteg hiányzik, helyette azonban egy másik vezér-
szint van kifejldve: a Szentes által Fedémesrl már régeb

-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társukat 1949 március 2-án tartott

za kiilt són.
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ben ismertetett kagylóinorzsalékos homokk. Ez a homokk
Feclémesen keresztül egészen Kisfüzesig összefügg vonulatban
követhet. A réteg követésében nagy segítségemre volt Schré-

ternek 1936. évben készített térképe, mely a homokk egyes
kibúvásait már feltüntette. Nagybátony körül is sikerült a régi

mélyfúrás helyétl északra, a Osievicés-völgyben, továbbá Alsó-

lengyelend-puszta környékén is megtalálnom a fentebb emlí-
tett sárga földfestékréteget. Sóshartyántól Ény-ra, Felslapásd
és Kislapásd-pusztáknál kuesztát alkot ez a réteg. Sem Sós-

hartyánban, sem Nagybátonyban nem olyan jól fejlett ez a

szint, mint Fedémes és Ózd környékén.

Bánrévétl Ózd, Sóshartyán, Bükkszéken át egészen Nagy-
bátcnyig követhetjük több mint 10.000 knr-nyi területen a
rétegsor ugyanazon szintjében ezen sárga földfesték, ill. mész-
márga- és homokkpadokat, tehát kétségtelen, hogy általános,
nagy területen érvényesült üledékképzdési jelenség. A fedé-
mesi kagylóhéjtörmelékes homokk sekély vízben, ers hullám-
verés által összemorzsolt kövületanyaga rövid idej ersebb
abrázióra utal. A sárga iszapréteg tengeri jellegét foramini-
l'erák és spatangida-tüskék igazolják. A foraminiferák Maj-
zon László szerint fels oligocénre utalnak. Ózdtól északra az
Uraji országút melletti feltárásból Dentalina filiformis Orb.,

Textularia carinaia Orb., Non ion is communis Orb., Uvigerina
pygmaea Orb., Sphaeroidina bulloides Orb., Clavulina commu-
nis Orb., Marginulina sp., Truncatulina dutemplei Orb-, Pulle-

nia sphaeroides Orb.. Rotalia soldanii Orb., Polymorphina sp.,

BamuHna sp., Robulina sp., Sptangida-tüske került el. Sós-
hartyántól 1 km-re Felslapád-puszta fölötti domboldalról
Truncatulina dutemplei Orb., Truncatidina ungeriana Orb.,

Glandulina laevigata Orb., Globigerina bidloides Orb., Boli-

vina punctata Orb., Marginidina-töredék, Sphaeroidina bulloi-

des Orb., Bulimin a elongata Orb., Textularia carinaia Orb.,

Globobulimina pacifica Cushm., Plectofrondicularia semicos-
tata Neug., Dentalina filiformis Orb., Cyclamina cancellata
Brady, Robulina crepidula Ficht.-MolL, Spatangida- tüske
mutatkozott.

A sárga iszapréteget Szebényi Lajosné Atterberg módszer-
rel szétkülönítette és a következ eredményeket kapta súly-
százalékban kifejezve:

Nedvesség légszáraz állapotban . . .

0.002 mimnél kisebb szemese (agyag) .

0.002—0.02 mm közötti szemcse (iszap)
0.02—0.2 mm közötti szemese (finom

homok)
0.2 mrn-nél nagyobb szemcse (durva

homok) . . .

CACO3 (szénsavfejldésbl meghatá-
rozva *

I. II. III.

111 i 11 t a

1.27 1.03 1.32

3.95 3.52 4,15

30.27 31.76 44.81

49.30 31.13 38.26

14.98 31.46 10.37

46.0 44.1 46.0
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Sóshartyán ózd és Hangony Fedémes
és Tafnalelesz

Bükkszék

Glaukonitos
homokk
400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Márgás
homokk 30 m

"

Márgás
homokk 30 m

Homokos
agyagmárga
100 m

Homokos
agyagmá rga
lkü m

Homokos
agyagmárga
100 m

Sárga iszap,
márga-
konkréciók
1—1 m

Sárga iszap és
mészmáiga-
konkréciók
1—1 m

Lumasellás
homokk és
sárga iszap
1—10 m

Sárga okkeres
márga 1 m,
homokk
5—10 m

Csillámos
agyag 150 m

Csillámos
agyag 150 in

Csillámos,
homokos
agyag 150 m

Foraminiferás
agyag és

márga 150 m

Agyag tní'a-

rétegekkel
t

Andezittufa
a Haraszt-
gödörben
1—2 m

Andezittufa a
Gyöngyvirág-
tetn 5—10 m

? 9 9

Foraminiferás
agyag, kolaj-
tartalmié tufa-
rétegekkel
lithotham-
niumos mészk

1. Id. No3zky Jen: Mátra-hegység geomorfológiája. 1926.19.0.

2. Schréter Zoltán: Bükkszék környék ének földtani viszonyai.
Évi Jelentés 1936—37-rl.

Az I. sz. minta Fedémes és Bükkszék közötti ‘275.0 magas-
sági ponttól 400 m-re délre, a II. sz. minta a bolycfkíi Szállás-

tet északi oldaláról, a III. sz. minta Ózdtól északra az uraji

országéit melletti elfordulásból való. Megjegyzend, liogy a II.

sz. mintában mészkn kréciócsikák, a III. sz. mintában pedig
csillámtörmelók adta a niagyszemcsék zömét. A szemcsenagy-
sáig alapján az I. és II. minta anyaga iszapos homok, a Ili.

sz. minta anyaga homokos iszapnak minsíthet. A vizsgálati



eredmények feltn megegyezése kétségtelenné teszi azonos
iiledékj ellégii két, bár a mintáik egymástól távolfekv helyek-
rl származnak. A sárga iszapos réteg azonban nem minden üt t

e.gé.sz egyforma, hanem megváltozik az azt bezáró, róteg-
cíoport fáeiesváltozásához igazodva. Már id. Noszky Jen is

megfigyelte, hegy: „A kiseelli agyag fáéieshez hasonló kép-
zdmények átmennek a homokos, ill. homokkbetelepülések kel
átjárt féleségekbe, melyek már inkább a fels oligoeén agyag-
márgáinak felelnek meg.' Talán lehetséges ilyen alapon az is,

hogy Schréter bükkszék térképének- színkulcsában 9. számmal
jelzett agyag egykorú képzdmény a színkulcsban 11. számmal
jelölt agyaggal és hogy ugyanúgy megegyez korúak a szín-

kulcsban S. és 10. számmal jelölt homokkpadok is. Ez esetben
nem egymás fölé települ, hanem váltós vetdéssel megismét-
ld, ugyanazon korú, de. nyugat felé homokosabbá váló réte-

gekrl volna szó. Lehetséges talán az is, hegy a bükkszék i tér-

kép színkulcsában 12. számmal jelölt andezittufával egykorú a
pétervásári harasztgödörben és a Kisfüzestl északnyugatra
lev szlhegyen elforduló vulkáni tufaréteg is. Ezen lehet-
ség eldöntése még további részletes vizsgálatra szorul. A mel-

lékelt szelvényrajz és összehasonlító táblázat ezen feltevést

szemlélteti.

flaHHbie k CTpaTMrpac})MM omirogeHa b ceBepHOií nácin BempHM.

ni. /i in ko

CfiiiTa ckiíirouenoBi.ix iuiacTOB b ceBermofi mhcth BeHrpim BBJiaeT a muih,-

HOi-Tbw go 1500—2000 MeTpOB. Oaa cogepwaeT miHH, necaaauKH, h fiecHaum

c-Tbie r.jiHHH. Abtoj) Hatnéji apecb xapaKTepiibiii MapKHpyiom,Hfl ropii30HT. 9tot
ropHaOHT coctoht H3 ,,-iiyMaureji“=oro necaaaaKa, vreprejia a By-JiKaHHaecKoro

Ty(pa. Oh pacnpocipaHöH na öojibuieii oöiacTH h nosTO.uy oaenb npiiropHO gjia

irwjienoBaHiiíi reoiorHMPPKoro npopHiía 9toíí TeppiixopHU.

* Daten zr Stratigraphie des Oligozans irn „Palóc-Lande“

in Nordungarn.

Von Sándor Jankó ^

I)er in Nordungarn sehr verbreitete oligozáne Schlier Löt eine
mehrere Hundert Meter mádhtige sehr einförmige Ablagerung.
Es gelang dem Autor darin limonitischen Sehlamm. Kalkmergel-
konkretionen und Lumachellen-Sandsteinbánke zu finden. Sie
gébén beim geologischen Kartieren gut verwertbare Leithorizonte
ab. Die erwáhnten Gesibeánisbarke komimon in einiem Gebiet von
rnehr als .10.000 km- überall in demselben Horizont dér Schichten-
folge vor und diirfen deshalb iáik Zeug'en allgemeiner, auf grossem
Gebiete auftretender besonderer Sedimentationsverháltnisse
gewertet werden.



Újabb adatok

Rudabánya ásványainak ismeretéhez'
TOKODY LÁSZL

Ó

Rudabánya (Borsod m.) vasérc-telepeivel mind föld-, mind
teleptani szempontból több szerz foglalkozott. (Ma. dér -

spac h L., Koch A., Hahn K., P á 1 f y M., Schmidt S.)

A vasércekkel együtt számos ásvány fordul el. Ezek
ásvány-, illetve kristálytani sajátságairól — meglep módon —
1924-ig semmi adatunk nem volt. Ez évben jelent meg Ruda-
bánya ásványai egy részének kristálytani tulajdonságait ismer-
tet dolgozatom (13.). Ezt követleg több közlemény foglalkozott

Rudabánya ásványaival (1., 3., 4., 7., 8.).

1947 augusztus havában Ruidaibányán a Magyar Nemzeti
Múzeum Ásvány-Kzettárának ásványokat gyjtöttem. A gyj-
tés anyagának vizsgálata alapján Rudabánya ásványaira vonat-
kozólag néhány újabb adatot közölhetek.

Termésréz . __

A rudabányai termésréz igen változatos alakban fordult és

fordul el.

Els kristálytani leírásom (13.) szerint a termésréz kristá-

lyainak megjelenési alakja igen érdekes. A {210}— tetrakisz-

hexaéder lapjai úgy fejldtek ki az egyik trigonális tengely
körül, hogy a kristályok hatszöges bipiramis. illetve szkaleno-
éder alakját látszottak felöltem.

Koch S. (4.) a Lónyay-bányából „az egyik tengely irányá-
ban megnyúlt oktacderes vázkristályök“ at, az Andrássy I.

bányamezbl „finom szálas, oktaeder-lapok irányában sagenit-
szerleg rácsos termésréz“-et és közelebbrl meg nem jelölt

bányából „25—30 cm hosszú ágas-bogas, torzult kristályok„fel-
építette lemezes halmazokban vagy finom szálas... nemez-
szerft“ termésrezet írt le.

1947-ben az Andrássy I. bányamez 1. szintjének ti. n. „anke-
rit-sor“-án eszközölt robbantás egy üreget tárt fel és ebbl ter-

més réz, kuprit, malachit és kaiéit kristályait gyjtöttem.
A termésréz most is nagy változatosságot árult el. Elfor-

dult ágas-bogas, leveles vagy mohaszer halmazokban. E dara-
bok felületét általában malachit és kevés víztiszta kaiéit vonja
be. A rudabányai termésréznek e gyakori megjelenési módjától
eltérnek a hengeres, gömbvég termósrézrudak, és gömbös-
vésés tömegek. Felületük mindig oxidálódott. Az átalakulás
nagyobb méreteket is ölthet, nemcsak a felületre, de mélyebbre
is terjed: a rudak és gömbök termésrézmagját kuprit veszi

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1949 május 18-án tarrott

szakülésén.
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körül, ez viszont malachittá változott; 'hasonlóan Kertai-tól
(3.) leírt háromzónás kuprit-kristályokhoz. Teljes átalakulás
példáit is látjuk: a termésréz helyét kuprit illetve malachit fog-
lalta el.

A termésréz és malachit olykor érdekes és szép alakzatok-
ban található. Az egyik példányon selyemfény, finom
malaehittk 39, illetve 30 mm nagy elliptikus fészket alkotnak
és ennek közepén foglalnak helyet a 3—10 mm-es termésréz-
gömibök.

Különösebb figyelmet érdemel az a^ darab, melynek limo-
nitalapzatára 8 nagyobb és több kisebb termésrézrúd települt.
A legnagyobb rudak hossza és vastagsága: 50:2, 60:2.5, 41:4,

60:3, 55:5, 42:1.5, 38:9 és 34:4 mm (III. tábla, 1. ábra). Szabadon
álló végüket ritkán határolja kristálylap. A rudak hatszöges
prizmáknak látszanak; keresztmetszetük hatszög. A lapok
indexe goniométeres méréssel a különböz bevonatoktól ered

homályosság miatt nem határozható meg. A „hatszöges priz-

mák“ kristálytanilag mint egyszer kristályok és mint kom-
binációk különbözképpen értelmezhetk.

Egyszer kristály lelhetne az olyan rombtizenketts, amely
az egyik háromérték tengely irányában nyúlt meg és e trigir

övtengelye a szerepl lapoknak (1. ábra). Ekkor a termésrézrúd
valóban „hatszöges prizma", mert a fellép lapok közti szög 60°.

A tetz-lap a trigirre merleges oktaéder-lap, ami — természe-
tesen — a szerepl rombtizenketts-lapokra is merleges.

Kombinációnak tekintve a rudakat, többfélp megoldás
lehetséges. A lapok közti szög ekkor azonban mindig kisebb
vagy nagyobb 60°-<nál és a rúd keresztmetszete ideális esetben
is megnyúlt hatszög.

3
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Néhány ilyen kombináció lenne a következ:

a) Rombtizenketts és hexaéder kombináció.ia. Az {lio} -nak

négy, az {l00}-nak két lapja fejldött ki. A kristály az a ;i-ten-

gely irányában megnyúlt (2. ábra). (100 : (110) — 45°, (110:(110)

= 90
3
.

b) Oktaéder és rombtizenketts kombinációja. Az >111}

négy, az { 110} két lappal jelent meg. A kristály az övtengely-
ként szerepl digir irányában nyúlt meg (3. ábra). (111): (llít= 1P9° 2816", (111):(011)— 35° 15'52".

2. ábra.

c) Oktaéder és hexaéder kombinációja. Az {lll}-nek négy,

az |l00}-nak két lapja van jelen. A kristály az övtengelyt kép-

visel digir irányában nyúlt meg (4. ábra). A kombináció az

elbbihez hasonló, de mások a szögek. (111): (111) = 70° 3144 ,

(111): (100) = 54°44
/08".

d) Az elbbivel azonos kombináció, de a „hatszöges prizma
41

tetz lapja: a „bázis
44

a rombtizenketts egyik lapja (5. ábra).

Ez a kombináció három formából {lll}, {100} és {lio} áll. (111):

íllL =70® 31'44". (111) : (001) = 54° 44'0S”. (111) : (110) : (001) = 90".

A „tetz“-lap azonban lehet az oktaéder egyik latija is (6. ábra),

ez azonban nem merleges az elbbiekre.
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Értelmezési lehetsegünk tehát több van. Legvalószínbb
a trigir szerint megnyúlt, féllapszámmal kifejldött rombtizen-
ketts kristály (1. ábra).

A rudaknak csak a bels része termésréz, a felülete átala-

kult. Az átalakulás.-mértéke változó, néha csak vékony felületi

rétegre szorítkozik, máskor a rúd egészére. Az átalakulási ter-

mékek: covellin, kuprit és malachit. A covellin vékony hártyája
fékétés indigókék bevonatokat alkot. Nagyobb mennyiségben
szerepel a kuprit és malaokit. A rudak magja termésréz, ezt

kuprit veszi körül, amire malaöhitréteg borul. A kuprit-
malachitréteg vastagsága különböz. Egyik vagy másik rudat
vagy csak a kuprit vagy csak a malachit burkolja.

Az átalakulási termékeket helyenként sárgás limonitkéreg
vonja be s ezen malaehittk pamacsai vagy a színtelen kaiéit

{0112^-kristályai ülnek.

A rudak sárgásbarna-fekete limoniton foglalnak helyet.
Ennek üregeiben kevés malachit és sok kaiéit fordul el; a kai-

éit a limonit felületén is bségesen megjelenik. A malachit álta-

lában vaskos, ritkábban pamaesos kifejldésben mutatkozik.

A színtelen kaiéit ] 0112/ -kristályai a rövidebb diagonális irá-

nyában rostozottak; méretük 1—3 mm. Ha közvetlenül a
malachitra települnek, színük halványzöldnek xnik fel.

Galenit.

A galenit elfordulását Maderspach L. (6.) a Szlávy-
és Divaldbányából, Pálfy M. (10., 11.) az Andrássy I. és Vil-

3
‘
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mos-bányából, mégpedig mindkét bányatelep nyugati részé-
bl említi, Tokody L. (13.) a bányamez közelebbi megjelölése
nélkül ismerteti. Koch (4.) szerint az Andrássy I. és a Vilmos-
bánya nyugati szélén a mészkben kisebb tömzsöket alkotva,
szemcsés kifejldésben található.

1947-ben a galenit csak igen kis mennyiségben fordult el
a Barbara-tölcsértl keletre az Andrássy II. bánya délkeleti

részén a szállító szinten.

. Az élénk fémfénnyel csillogó galenit szürke, igen tömör
kvarcosodott mészkben 0.5—20 mm széles szalagokat, ereket
alkotott vagy behintve jelent meg. A szalagokat vaskos fehér
kvarc vagy helyenkint kaiéit választja el. A galenit ki'istá-

lyokban nem fordult el, mindig csak szemcsésen lépett fel; a

szemcse-nagyság 0.5—1 mm.
A galenit éremikroszkópi vizsgálatát dr. S z t r ó k a y

Kálmán Imre egyetemi m. tanár úr volt szíves elvégezni.
Eredményeit a következkben foglalta össze.

Érc-mikroszkóp alatt a galenit és a medd változatos szöveti
képe és mennyisége, aránya szembetn. A galenit szélesebb-
keskenyebb csatornák, finom hintések és nagyobb szigetek alak-
jában észlelhet. Körvonala és elhatárolása a medd felé nagyon
változatos és mindig az elretörés, a kiszorítójelleg benyomását
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kelti. A nagyobb galenitszigetek belsejében és a szélek felé is,

a felemésztett meddrészek maradványai ismerhetk fel. Az érc
belseje eléggé egynem (homogén). A hasadás jellegzetes
nyomai több helyen mutatkoznak. Etetéskor (Fackert -oldat)
szövete igen finom szemcsézettséget árul el. A szemcsék belse-
jében nagyon apró csillagalakú kristályomzak tnnek fel és

utalnak az ásvány gyors keletkezésére.

A galenit néhány bournonit-, tvasérc- és piritzárványt tar-

talmaz.
A bournonit a nagyobb galenitszigetek belsejében egyes

szemekben vagy csoportosan figyelhet meg. Reflexikóképcs-
ségé kb. a galenitéval egyezik; a reflexiós szín fehér, gyenge
kékeszöld árnyalattól. Pleochroizmus levegn igen gyenge,
alig kivehet. Olajimmerzióban már jelentsebb: kékesfehér-
zöldesfehér. Az anizotrópia levegn gyengébb, olajban sokkal

erteljesebb. A színek nem élénkek. Olajimmerzióban nagyobb
nagyítással rendkívül finom, parkettára emlékeztet ikerleme-
zesség látható. E zárványokat étetéskor sem a salétromsav, sem
a sósav, sem pedig a Fackert -oldat nem támadja meg.

A felsorolt sajátságok alapján az érc csakis bournonit lehet.

A kissé anomális anizotrópiája és a gyér, sokszor alig észre-
vehet ikerelemezessége arra utal, hogy molekulája a normális-
nál valamivel több ólmot tartalmaz.

ábra

8. ábra
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A bournonitnál sokkal ritkábban jelentkezik a tvasérc;
csakis a dúsakban érces mintákban fordul el. Színe kékes-
szürke. Csiszolási keménysége csak kissé nagyobb, mint a gale-
nité. Reflexióképessége jelentsen kisebb a galenitnél; olaj-
immerzióban ersen csökken és ugyanekkor a szemcsék belse-
jében barnássárga vagy vörösbarna belsreflexió figyelhet
meg. Pleochroizmus még olajimmerzióban sem mutatkozik.
Anizotrópiája igen szembetn, de jellegzetes színek nélkül.
A szokásos reagenciák egyáltalában nem hatnak rá.

A pirít a galenitben és a meddben egyaránt mikroszkópi
méret szemcsék alakjában jelenik meg. "Körvonala határozat-
lan; megjelenése sokszor gélszer. Nem ritkán a galenit kiszo-
rította, illetve felemésztette; mennyisége a galenithez viszo-
nyítva elenyész.

A galenittel vegyesen medd ásványként anglezit illeszke-

dik be az anyakzetbe. Határozatlan, lekerített szemcsék és füzé-
rek, de az ércmentes részeken önálló szigetek alakjában is meg-
jelenik. Reflexióképessége igen alacsony. -Színe szürke, Pleo-
c'hroizmusa nincsen. A reagenciák nem támadják meg.

Papp F. (7., 8.) ércmikroszkópi közleménye szerint a kal-

citos medd és a galenit határa nem éles, a kaiéit néha myr-
mekitszeren benyomul a galenitba. A galenitben pirít, kalko-
pirit, szfalerit és tetraedrit zárványokat figyelt meg.

Kuprit.

Kert a i Gy. (3.) Rudabányáról a háromzónás réz-kuprit-

malacliit-kristályokat vizsgálta. Koch S. (4.) az Andrássy II.

bányából téglaércet és kuprit-kristályokat írt le. Az 1—40 mm
nagy kristályok falakja az {lll}, melyhez az {llö} és {lOO}

járult. A Lónyay-bányából származó, egy mm-nél kisebb kris-

tályokon az uralkodó {lll} mellett az alárendelt {10°} és JllO)

alakot figyelte meg. Ugyanennek a bányának egy 2 mm nagy,

oktaéderes típusú kristályán az {lll}, {lio}, \100{ és n(21l} for-

mát állapította meg.
A termésréz lelhelyén, az Andrássy I. bánya 1. szintjén az

ú. n. „ankerit-sor“-ból termésrézzel együtt két kisebb darab
kuprit-stufa került el.

Világossága földes limonitra kb. egy cm vastag vaskos kup-

rit, erre malachit és kaiéit települt.

A malachit igen finom szálakat és kristályokat alkot.

A malachit-rostok általában pamaesszeren halmazokat alkot-

tak. Az egyik keskeny hasadékban parányi, legfeljebb 0.25 mm
nagy maladhit-kristálykák csillogtak.

A malachit eg-yik foltján víztiszta kaiéit igen apró >0112

1

kristálykái ültek.

A termésréz teljes egészében kuprittá alakult, üregeiben
szorosan egymáshoz ntten élénk fény kuprit-kristályok
ragyognak. Az egyik darabról két nagyobb kristályt sikerült

leválasztani. Az els kristály 5X5X2, a másik 4.75X2X2 mm
nagy.



A két kristály formái:

c
\
00l} d {lio}

* {50T0} p {lll}

* {20T0} *F{l26}

A csillaggal [*] jelzett három alak új.

Kombinációk:
I. kristály c'ooi}, {501-0), {so-l-o}*, d{ll0}, p{lll}, *F|l26{

— (7. ábra).

II. kristály c |00l}, d{llO}, p{lll} — (8. ábra).

Mindkét kristály falakja a hexaéder (7. és 8. ábra). Nagy-
ságban utána a d

!
110

}
következik. Vele majdnem azonos méret-

ben jelent meg a pjlllj. Míg a d{ll0} lapjai többé-kevésibbé

egymással egyenl nagyok, addig a p{lll) lapjainak mérete a
különböz térnyoleadokbain az I. kristályon változó, a II. kris-

tályon azonos.

A c

{

001 }, djlio}, pjlll} sima, tökéletes lapjai kitnen
tükröztek. Szögértéikeik

:

Mért Számíott

c:d = (100): (110) = 44° 59' 45°

:p = : (111) = 54° 44' 54° 44' 08"

d:p = (110): (111) — 35° 17' 35° 15' 52"

Az I. kristályon két vicinális forma: *
{ 50 - 1 • 0} és *{20-l-0}

lépett fel. Mindkét líj kristályalak csak egy-egy keskeny csík-
alakú lappal fejldött ki. Tükrözésük kifogástalan. Számított
és mért szögértékeik tökéletesen egyeznek.

Mért Számított +A
(50- 1 0): (100) = 1°09' 1°08'44" 0° 016"

(2010): ' = 2°49' 2°52l0" 0°03'10"

A rudabányai kuprit különös érdekessége az I. kristályon

megfigyelt xíj giroéder: *F{l26).

A kupritról eddig mindössze négy giroéder ismeretes, ezek
kivétel nélkül jobb-formák:

1

z {l0 -12 -13} = Gdt Atlas {678}

Z { 689

}

E{467}

D{245}

Az *F {l26} egyetlenegy, a többi alakhoz viszonyítva, kis

lappal alakult ki. A lap felülete a [p:F] irányban ersen ros-

tozott; felülete bizonyos mértékben lépcszetesnek mondható.
Reflexe ketts, ezek közül az egyik igen éles, a másik halvány

1 R. Schroeder: Rcitkupi'ererz u. die plagied-riisdhe Hemiedrie.
Centrailbl. f. Min. A. 1934. 353—358.

W. Kleber — R. Schroeder: Über die morphologisch e n u. struk-

tureVjen Yerhaltnis.se des Kuprit. Neues Ja<hrb. f. Min. Beil. Bd. 69. A.
1935. 364—387.
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és ismétld. A kát reflex közötti különbség maximálisan 2°;

megjegyzend azonban, hogy az (126) : (011) él beállításakor a
két reflex teljesen fedi egymást. A második reflexre számított
indexek vicinális jellegek; a mért és számított szögértékek a

különböz övékben nem egyeznek. Az *F\126/ meghatározása
kétségtelen.

Szögértékei:

Mért Számított +A
(126) (001) = 20°28'30" 20°26'22" 0°02,08

(110) - 71°18' 70°3909'' 0°38'51

(101) - 39°54' 39°22'22" 0°31'38

(011)
=* 27°07' 27°56'07" 0°49'10'

(1.1) = 35°14' 35°45'27" 0°31'27

A mért és számított szögértékek közötti különbség az ers
rostozottság miatt általában meghaladja a félfokot, ennek elle-

nére a formát biztosnak tekinthetjük.
Pantó Endre bányaigazgató gyjteményében két igen

kiváló kupritkristáiy, illetve kristálycsoport van, melyeknek
kristályai jelents méretükkel tnnek ki. Egy szabadon álló

oktaéder 26 mm nagy. A kristálycsoportban több oktaéder ntt
szabálytalanul össze; közöttük a legnagyobb 32 mm. A kris-

tályokon az oktaéderen kívül más forma nem szerepel. Felületü-
ket malachit vonja be.

. Hematit.

Halni K. (2.) szerint a rudabányai „vasktelep leg-

nagyobbrészt barnavaskbl áll, ritkábban vörösvask és vas-

csillám is fordul el“. Ezt az adatot Papp K. (9.) átvette; más
szerz Rudabányáról vascsillámot nem említ. P á 1 f y M. (10.,

11.)) csak a vörösvasérc (9.) fellépésérl szól.

A hematit mint vaskos, tömött, földes, gömbhójas vörös-
vask Rudabányán nem nagy ritkaság. Ilyen tömött vörösvas-
köveí (vérk) gyjtöttem a Lónyay-bányában (ITT- tábla, 2. ábra).

A hematitnak vascsillám változatát a Vi 1m os-bányamez
11. szintjének északkeleti szélén találtam meg.

Az ibolyaszín — helyenként zöldes, másutt vöröses —
könnyen szétmorzsolódó seisi palában 0.5—20 mm széles liema-
tit-zsinórok vagy kisebb lencsék figyelhetk meg. A parányi
acélszürke hematit-pikkelyek élénk fémfények. Mikroszkóp
alatt a pikkelyek barnásvörös, illetve vérvörös színnel áttetszk.

A hematit mennyisége igen csekély és csak ásványtani jelen-

tsége van.

K öleit.

Kalcit-kristályokat 1947-ben csak az Andrássy I. bányában
találtam. Bségesen fordult el, mint kísér és mint önállóan
fellép ásvány.

A termésréz ismertetésekor említett ásványtársulásban
résztvev kaiéit-kristályok aprók (1—3 mm), .színtelenek.

Egyetlen kristályalakjuk A] 0112); a lapok rövidebb diagoná-
lisuk irányábam rostozottak.



A bánya keleti faláról gyjtöttem azokat a kalcit-példá-

nyokat, melyeken a kaiéit önállóan, egyéb ásványoktól nem
kísérve, jelenik meg. A kristályok egymással szorosan össze-

nve, barna limoniton ülnek. Ezek a kristályok az elbbieknél
lényegesen nagyobbak, némelyik eléri a 20 mm-t. Színük is más.
Víztiszta kristályok ritkák. Fehéres, vagy fehér színek szere-

pelnek nagyobb mennyiségben. Uralkodó alakjuk a <5'*0l]2/'

az elbb említett kifejldésben. Gyakran felismerhetk a való-

színleg bjlOlOj formához tartozó görbült, nem mérhet lapok,

melyek lényegesen kisebbek a <5 * {0112 f lapjainál. A bázis sze-

rinti átnövósi ikreken is csak a A - { 0112} és b{l010{ figyelhet
meg. E kristályok tehát tökéletesen egyeznek a Rudabányáról
már leírt romboóderes típusrí kakátokkal (13.), ellenben hiá-
nyoznak a lapdúsa bb, prizmatikus kifejldésül kristályok (13.).

Barit.

A barit vaskos és kristályos változatát több szerz leírta

(1.. 2., 3., 5., 6., 11., 13.).

A víztiszta barit-táblákon kívül — melyeknek kristálytani
sajátságait Kertai -<3.) ismertette — az Andrássy I. bánya-
mezbl rozettaszeren kifejldött barátot .gyjtöttem.

A barna limoniton az elbb tárgyalt kaiéit kristályai ülnek,
s ezekre települnek a barit-rozetták. E barit késbbi generáció-
hoz tartozik. Fiatalabb mint az Andrássy II. bányában a galé-
riát elfordulás közelében megfigyelt vaskos barit; a kaiéit

kiválása után keletkezett.

A rozettákat papírvékony, fehér, élénken csillogó, srn
egymáshoz ntt barit-táblácskák alkotják. A rozétták mérete:
5—10 mm.

Feltn, hogy 1947-ben Rudabánya területén az azurit sehol
sem fordult el. Régebben ellenben szép és lapdús kristályokban
jelent meg (13.).

HoBbie flaHHbie o MMHepanax MecTopowfleHMfl PyflaöaHn.

h- Tokojh:
Abtop aaHHMaexca c ícpHCTaajio-MopttojionriecKiiMii npoJieMaMii KpucTajuiOB

viegH. Oh 3amrcaeT pe3yjibTaTH pyao=iiHKpocKoinrrecKiix paccnegoBaHUií icpne=

TajuiOB raaeHHTBi. Oh yciaHOBHJi HOBbie (Jtopxtbi Haa KpHCTaJiJiax icynpHTbi

.

3aTexi oh HsysaJi KpHCTanJibHBie-fpopMH KanbiiHTOB h oöpasoBanne íiH3HeHOB.
Oh 3amicaeT HeKOTOpbie KpHCTajnibi reMaTHTOB. HaitOHeu oh nonpono H3JiaraeT

coiipoBO/KHaioiHiie MiiHepanw MecTopoHtgeHHfl.

Neue Beitráge zr Kenntniss dér Mineralien von Rudabánya

von L. Tokod y.

lm Jalire 1947 saruméit e ieh für die Mineralogisch-Petro-
graphische Abteilung des F

T
ngarischen Xationalmuseums Mine-

ralien. Die Aufarbeitung dieses Materials fiihrte zu einigen
neuen Angaben im allgemeinen, speziell aber zr Kenntniss dér
Mineralien von Rudabánya (Komitat Borsod. Ungarn).
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Die eiugeheiid untersucliten Mineralien sind die folgeiulen:
gedieg. Kupfer, Galenit, Cuprit, Hematit und Baryt.

Das gedieg. Kupi ex* kammt am 1-ten Horizont dér
Gi’ube Andrássy I. vor. Das bedeutendste Exemplar zeigt
mehrere secbsseitige Kupferkristalte von stengeliger Ausbil-
dung und bemerkenswerter Grösse, und zwar mit dér Lángé:
Breite 50:2, 60:2.5, 41:4, 60:3, 55:5, 42:1.5, 38:9 und 34:4 mm
(III. Taf. Abb. 1.). Term ina lilaóben treten selten auf, sie sind aber
zr goniometrisehen Messung ungeeignet. Die Kristalle ersdhei-
nen als hexagonale Prismen mit sechsseckigem Querschnitt. Die
„Prismenfláchen" sind wegen des Überzuges ebenfalls nicht
messbar. Die wal irseliein 1ichste Erklárung dieser Ausbildung
ist die folgende: Dér seheinbar hexagonale Kristall ist ein lialb-

flaohenzáliliges Rliombendodekaeder, das in dér Biehtung dér
dreizábligen Aebse gestreckt ist, und diósé Trigyr entspricht
dér Zonénadhse dér auftretenden Fláchen (Abb. 1.). In diesem
Fali ist dér Kristall tatsáchlicli ein „hexagonales Pi*isma“ mit
dem Fláchenwinkel voix 60°. Die Terminalfláche lásst sicli als

die zr Trigyr senkrechte Oktaederfláche betrachten, die zu-

gleich aueh auf die Rhombendodekaederfláchen senkrecht ist.

Ausser dieser Lösxxng gibt es noch melirere Lösung (Abb. 2—6.),

die aber wenigere Wahrscheinlichkeit habén.
Die Kupferstengeln sind melír oder weniger umgexvandelt.

Meisten besteht nur dér Kern aus gedieg. Kupfer, dieser wurde
mit Cuprit und auasen mit Malachit umhüllt oder noch mit
Covellin bedeckt. Dér Grad dér Umwandlung ist verschieden.
Die Umwándlungsprodúkte wurden in einigen Fallen mit Limo-
nit iiberzogen.

Die Begleitmineralien sind: Limonit, winzige Malaehit-

kristalle und
J
0112 }'Kalzitrhomboeder.

Dér Galenit wurde in dér Grube Andrássy II. gesam-
melt. Dér feinkörnige Galenit bildet 0.5—20 mm breite Bánder,
Adeim im Kalkstein oder kommt eingesprengt vor. Zwischen
den Bándern und Adeim tritt derber Quarz oder Kalzit auf.

Galenitkristalle wurden nie beobachtet, nur Körner von dér

Grösse 0.5—1 mm. Xach dér erzmiki’oskopisohen Untersuohung
wurden im Galenit Bournonit, Nadeleisenerz, Pyrit und im
Kalkstein Anglesit festgest elit. Im inneren Teil des Galenit

s

wurden kleine sternförmige Kristallskelette beobachtet, dicse

weisen auf rasche Bildung hin.

Dér Cuprit kommt in dér Grube Andrássy I. mit gedieg.

Kupfer vor. In dem Hohlraum eines vollstandig in Cuprit
umgewandelten Kupferstuffe sitzen práchtige Cupritkristalle.
Zwei Kristalle wurden eingehend untersucht. Am ersten Kris-
tall von dér Grösse 5X5X2 mm wurden die folgenden Formen
beobachtet: c|00ll,

# {50-l*0}, *{20-1-0|, d{ll0}, p{Dl}, *F}l26}.

Die mit einem Stern bezeichneten Formen sind fiir den Cuprit

im allgemeinen nett. Die Formen {öO-l-O} und {20-1-0} sind

schmale Streifen. Die Fönn F [
126

1 ist das fiinfte an Cuprit
bekannte Gyroeder; die Form ist sidher (Abb. 7.). Dér zweite

Kristall von dér Grösse 4.75X2X2 mm trágt die Formen c-'OOl}



Tokody: Földtani Közlöny, 1950.

Rudabányai ásványok. Hl. tábla.

»

1. ábra

2. ábra
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(^110,, P
(
lll}. (Ahb. 9.). Dér Typus dér beiden Kristalle ist

hexaedrisch.
Dér H e'm a t i t koninit als Roteisenstein in dér Címbe

Lónyay (III. Taf. Abb. 2.) und als Eisenglimmer in dér Grube
Vilmos vor.

Die Kalzitkristalle wurden im Jahre 1947 nur in dér Grube
Andrássy I. gesammelt. Die Kristalle isind von zweierlei Art: 1.

vasserhelle. 1—

'

mm grosse Kristalle mit dér Fór ni <5
‘

! 0112}

und 2. weissliche oder weisse, selten wasserhelle, max. 20 mm
grosse Kristalle mit dér doniinierenden Form. ó-

> 0112} und
dér untergeordiieten b(l0Í0}, unter den letzterem Kristallón
wurden Zwillinge nach dér Basis beobaehtet.

Dér Bary t tritt in zwei Generationen auf. In dér Grube
Andrássy II korúmén auf Kaiéit — dér auf Limonit gelagert
ist —- Barytrosetten vor. Die 5—10 mm grossen Rosetten
bestehen aus papierdünnen, we issen, stark, glanzenden Baryt-
tafeln. Dieser Baryt ist jiinger als dér in dér Grube Andrássy
I auftretende derbe Baryt und jünger als dér Kalzit.
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Adatok a bükkhegységi diabáz ismertetéséhez

SZENTPÉTEBY Z S I G M 0 X I)

A Bükkihegység É-i részén, Diósgyr, Hámor, Üjhuta vidé-

kén nagyterjedelm poríirit (triászkori) terület van, melynek
Ny-i szélén diabáz bukkan él. A sávonként megjelen diabáz
az eruptív terület legfiatalabb képzdménye, lávája és tulaja a
porfirtömegek fels részére telepedett. A diabáz a porfirittel és
triászmészkvel együttesen, a triász után gyúródott földtani
egység.

A diabáz viszonya a triái\zmészkhöz nagyon különböz
következtetésekre ad alkalmat. Vannak helyek, ahol a rétegek-
ben váltakozik a mészk a diabázzal, másihelyen a dliaibáz érint-

kezési hatást gyakorol a mészkre. Lehetséges, hogy a mész-
kövek képzdése vége felé tört fel a diabáz.

A Szinvaszoros déli végén, a Kiskút-, Kerek- és Ivisdél-

hegyek diabázelíordulásai nagyjában NyÉNy—KDK-i irány-
ban, tehát az összes képzdmények csapásirányában húzódnak:
az összepréselt lávapadck és tufarétegek 42°—66° alatt dlnek
DDNy (200°—230°) felé. A helyzet nagyjában megfelel a diabázt
mindkét oldalról határoló triászmészkövek újab'bi palásságával,
ami a' régi palásságtól: NyDNy—KÉK. nagyon eltér. A diiabáz-

zal az ÉK-i és DNy-i részen érintkez porfirittuifa településével

ez az újabbi palásság jól megegyezik.

Az elfordulást a Szinvapatak két részre osztja. A DK-i
rész a Kisdél- és a Kerekhegyek érintkezésénél, a Száruzvölgy
mentén húzódik a Kerekárokig, több mint egy kilométer hosz-

szúságban. Az ÉNy-i részt a Kiskúfhegyen felfelé, a gerinc irá-

nyában 82 m, nyugati részén csak 41 m hosszúságban tudtam
nyomozni.

DNy-ra, a Lusta-, a Hollós- és Szárazszinvavölgyek találko-

zásánál szintén kis diabázelfordulás van. Jól feltárt az erupti-

vum a Hollósvölgy és az újhu fai út között lév sziklatömegben, a

fvölgyben, a régi ktör helyén. Az újhutaúttól, a Szinvafor-

rás feíé sötétszín breccsiás, kvarcos mészk következik, majd
éékony, meszes diabáztufarétegek láthatók a kvarc it teléres

mészkben.
Schréter csak szkszavú jelentésiben emlékezik meg ezekrl

az eruptivumokról, melyeknek részletes vizsgálata nélkülözhe-

tetlen az egész hegység megismeréséhez. A préselt eruptivumo-

kat sokkal idsebbeknek tartják a triászmészköveknél pedig

egyesek egyidsek, st részben fiatalabbak lehetnek.
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A legnagyobb diábázíeltárás a. Kisdél- és Kerekhegyek
közötti szüli völgy, ahol a diabáz helyzetébe, változatosságába
és a diabáz- és mészkérintkezésbe bepillantást nyerünk.
A patak medrének több mint felét (616 m) diabáztufába vágta
be, mely a legfels részen salakos. Helyenként tömeges diabáz
mutatkozik, tekintélyes sziklafalakban. Ezek a diabázfajták
nagyjában egyeznek a Kisdél-fokán, a Szinvaforrással szemben
lev diabázszakasz kzeteivel.

A mészkérintkezésen breccsiássá válik a dliabáz. Különö-
sen sok mészk-, szarukzárvány a 285 m, 448 im útszakaszokon.
A Szárazvölgy torkolatánál jellegzetes mészszilikátszaruk és
epidozit jelöli a határt. Sok helyen az elmeszesed diabáztufa is

tartalmaz lencseszer mészkzárványokat. Feljebb, 345 rn-nél a
sötétszürke és fekete triászmészkrétegek váltakoznak a meszes
diabáztufával. A kvarcát- és a finom aplittelérek a diabáztufá-
kat is átjárják.

A diabázfajták megtartása általában jobb, mint a szomszé-
dos porfiriteké, habár a porfiritekkel egységes testnek mutat-
koznak és a szélek felé váltakoznak is azokkal. A diabázfajták
közül csak egyes tufarétegek vannak ersen összepréselve, míg
tömeges diabázok kevéssé mutatják a préselés (hatásait. A dia-
báztufák nagyrészben palássá vagy levelessé váltak és hasonlí-
tanak a porfirittufákoz. A dinamikai hatás általános, de nem
olyen ers és változatos, mint a porfiriteknél.

A vegyi elváltozás tekintetében szintén van különbség a
diabáz és a szomszédos porfirit között. A porfiritnél az általános
elváltozás szericitesedés és kvarcosodás, az elmeszesedés, epido-
tosodás, csak helyi jelentség. Az elváltozás a földpátokat
kevésbbó érintette, mint a femikus szilikátásványokat. A földpá-
tok között sok üde maradt, míg a femikus ásványok csaknem
kivétel nélkül elváltoztak. Ezzel ellentétben a diabáz femikus
szilikátásványai a tömeges fajtákban, st a tufában is üdén
megmaradtak, a földpát azonban helyenként valamivel mállot-
tabb, mint a porfiritben, sokhelyütt teljesen elváltozott. A maii-
tok uralkodó elváltozás! módja a elhibáznál a kloritosodás, elme-
szesedés és agyagosodás. A íöldpátok szericitesedése nem álta-

lános, míg az epidotképzdés helyenként igen ers, a kvarccso-
dás, kilúgozódás kisebb mérték és ritkább, mint a porfiritek-

nék Az alapanyag klorittá változott epidotkiválás -mellett. Ahol
a kvarcosodás ersebb, ott az elmeszesedés csekélyebb mérték,
ami a kalcitreliktumok alapján utólagosnak látszik, a kovasav
eltoló hatására vezethet vissza. Igen fontos elváltozási mód a

diabázoknál az amfibolosodás (aktinolit-. tremolit-, urálit-kép-

zdés). Más elváltoztató hatások történtek tehát a diabázoknál,
ami a különböz korra utalhat.

A diabáztufák sokkal ersebben mutatják a dinamikai,
valamint ezzel összekötött, vagy független vegyi elváltoztató
hatásokat (Szárazvölgyben).

DIABÁZFAJTÁK: Uralkodik a diabázporfirit, fleg a dia-

bázcs (spilites) alapanyagú. Nem porfiros szpilit ritkaság, pl a
hollóslápai elfordulás. A szpilitporfiritekjiagyon srítek. Közöt-
tük nagydbbszem, az ofitoslhoz. közelálló ofitporfirit is van.
Ritka az cfit. Itt meg kell különböztetnünk savanyúbb és házi-
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sosabb típust is, bár a normális típus uralkodik túlnyomóan
Lávapadokban váltakoznak a Kisdélfok sziklatöanegében, vala-
mint Kiskxíthegy diabázában is. Diabázporfirit-niandulak több
helyütt elfordul.

A diabázfajtáknak egymáshoz viszonyított helyzetére, az
elfordulások mai, összegyrt, összeszakadozott és részben elta-

kart állapotban, biztos következtetéseket vonni . alig lehet.

A megfigyelhet részletek alapján mégis úgy túnik fel, hogy
az elfordulások egymással váltakozó láva- és tufarétegekbl
épültek fel. A salakos, mandulaköves részek a lávapadoknak
DXy-i oldalán vannak. A diabázt átszel kivarcit- és aplit-telé-

rek késbbi származásúak, hiszen már elváltozott diabázrésze-
ket zárnak magukba.

KÜLS MEGJELENÉS: A tömeges diabázok, kevés kivé-
tellel, palás szerkezetek. A palásság síkja egybeesik az eredeti
folyási iránnyal, tehát helyenként megfelel a lávafolyás irá-

nyának. Ahol a palásság gyengén kifejezett, vagy elmosódott,
gömbös elválás is van. A diabáztufáknál tranzverzális palássá-
got ritkán találunk, ami a porfirittufáknál gyakori.

DIAfíAZPORFIRIT: E területen uralkodó a diabázporfirit,
a nem porfiros szpilit és az ofit szói*ványos fáciensnek látszik.

Ezek egymástól csak a szerkezetben és olykor az eredeti ásvá-
nyoknak (plagicklász, augit) egymáshoz való viszonyában
különböznek.

A diabázporfiritek alapanyaga a fejldésnek igen sok foko-
zatát mutatja, az üvegtl a meglehets nagyszem, teljesen
kristályos állapotig. Teljesen üveges rész ritka, a hipokristályos
alapanyag gyakori, de bven van kristályos szövet is.

Az át nem változott üveg világosbarna, ritkábban sötét-

szürke. Üvegrészek csak egyes kisebb foltok, a kloritos, agyagos,
kalcitos termékekkel borított, átalakult részek között vannak.
Az üvegben barna és fekete pontszer részek olykor egy irány-
ban rendezkednek és .talán az eredeti folyás irányát jelzik.

Az alapanyag plagxoklásza lemezes, lécalakú vagy izomet-
rikus, xenomorf szemcse és földpát. Némelyek olykor a por-
firosan kivált földpátok hosszúságát is fölülmúlják. A pla-
gioklász mikrolitok rendesen albit, ritkán karlsbadi ikrek. Gyak-
ran görbültek, elsötétedésiik hullámos, olykor darabokra is szét-

törtek. Andezin- és labrador-sorozatúak, de vannak köztük oli-

goklász felé hajlók is. Észlelésem, hogy az alapanyag, valamint
a porfiros föl dpátoknál a fajta nem függ a kzet férni kus szili-

kátásvány tartalmától. Egyes esetekben a sok augitot (és klori-

tot) tartalmazó kzetek alapanyagában savanyú andezin ész-

lelhet, míg a túlnyomóan plagioklászokból álló kzetekben
bázisos lalbrador van. .

Az alapanyag átalakulása: a másodlagos ásványok min-
sége és egymáshoz viszonyított mennyisége nagyon változatos.

Vannak kzetek, melyekben az alapanyag túlnyomóan földpá-
tosan alakult át, így a savanyúbb típusú dlLabázoknál; máshol
túlnyomóan kloritosan változott át, mint a bázisosabb tagoknál,
ezekkel társulnak a kalcitos, epidotos, kaolinos, titanitos és sze-

ricites termékek. Gyakori az agyagos átalakulás, a szokott

kísér ásványokkal (kaolin, szeriéit, epidot stb.). Egyes kzetek-
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ben az átalakulás minsége foltosán változik, máshol egyenletes.
A kabátos elváltozás mindig az alapanyagnak csak bizonyos
részeit érinti.

A plagioklászmikrolitok többnyire fokozatosan mennek át

a porfiros kristályokba. A panxenomorf izometrikus szemesé*
alapanyagé diabázokban nincs átmenet a mikrolitokból a por-
firosokba. A jwrfiros plagioklászok az andezintl egészen a láb -

radorbytownitig (Abcn—40 ) változnak, de a labrador uralkodik
Többszörös-álhit, karlsbadi, ritkábbak a periklin ikrek. A pla-
gioklászok olykor korrodáltak és alapanyagzárványokat tartal-

maznak, melyek zónásan, vagy bizonyos irányokban rendezd-
tek. Zónás kiképzdés ritka és kevés zónából alakul. Elsötétedé-
síik, különösen a szárazvölgyi és kiskút i kzetekben, ahol a pré-

selés hatására ikersávjaik elgörbültek, hullámos. Egyes kristá-

lyok össze is törtek. A porfiros plagioklászoknak legfontosabb
elváltozása terméke a kaiéit, szeriéit, agyag, kaolin és epidot.

Egyes bázisos diabázokban, az augit telejsen üde, a plagioklász

tökéletesen elváltozott és pedig a pirites kzetekben kalcittá és

kvarccá alakult, azokban, melyeknek augitja uralitosodni kezd,

fleg szerieitté változott.

Az alapanyag augitja kétféle: a savanyúbb és a normális
diabázporfiritben világossárga, majdnem színtelen, a bázisosak-
ban a halványsárga mellett a barna (ibolyás árnyalatú) az ural-

kodó, vagy egyedüli. Az augit alakja általában vékony, oszlopos
vagy lécalakú, a pánxenomorf szemcsés alapanyagban szabály-
talan szemcsék. A barna és ibolyásbarna augitmikrolit rende-
sen vékony oszlop.

A hollóslápai elfordulás kzeteiben az alapanyag jórésze
barna augit-kristályvázakból áll. melyek között leggyakoribb
a fúrtalak, a párhuzamos rostos vagy szétágazóan sugaras hal-
maz, ritkább a létra-, toll-alak. A kristályvázak tengelyében
olykor finom plagioklász! éc van- Egyes nagyobb kristályváza-
kat földpátlécek vagdalnak darabokra. Az alapanyag augitjá-
nak az elváltozása fleg kloritos és kalciíos, de gyakori az akti-

nölittá, vagy tremolittá való átalakulás is. Az endomorfkontakt
kzetekben az augit és a plagioklász elváltozásából epidot szár-
mazott, ugyanitt ia limonitos titán it is megjelenik.

Porfiros augit nem mindegyik diabázban van. Sok klorito-
sodott. A porfiros augitkristályok olykor a 6 mm nagyságot is

elérik: zömök oszlopok, részben halványsárgák, részben barna-
színek, néha ibolyás árnyalattal és üdék. A savanyúbb diabáz-
porfiritekben rendes a diopszidaugit. A halványsárga és barna
augit ugyanabban a kzetben is elfordul. Az augitok alakja
többnyire automorf. A földpátkristályok küls részében zömök
barna augitszemek találhatók. Az augitkristályok széleihez
gyakran földpátiemezek simulnak. A porfiros augit egy része
egyids a plagiokl ásszal. A (100) szerinti iker ritka. A zónás
szerkezet gyakori. A barna augitoknál gyakori a homokórás
szerkezet. A halványsárga augitnak a fi irányában néha bar-
nás árnyalata van, több mérés középértéke szerint a legnagyobb
kettstörési szín i-^-fi) 0.026, Y : c = 46° körül van. A barna és

ibolyásbarna augit igen gyengén pleokroizmust árul el. A /



középért éke = 1,730, legnagyobb kettstörése = 0,027, 7 : e.

max. 4S fc

. A legtöbb barna augitkristály csak a y és a-ra mer-
leges metszetek övében sötétedik el, míg hosszanti lapjával ( I fi)

párhuzamosán sajátságos kékes és barnás anomális kettstörési
színeket mutat.

Az amfibolosodás a porti ros augitnál gyakori jelenség, de
nem olyan nagyfokú, mint a kloritosodás. A barna augitos kze-
tekben, a kloritosodás kezd szakában a küls részen még több-
ször fel lehet fedezni a bomlani kezd rostos amfibolt is. Olykor
a másodlagos amfibol már teljesen klorittá vált, amidn a bels
részen még mindig van augitreliktum. viszont van olyan eset is,

amidn az augit küls részein amfibolosodik, vTagy éppen rostos
anifibollal van körülvéve, bels részén pedig kloritosodásnak
indult. A halványszín augit kalcitosodása gyakori, de szárma-
zik kalcit a barna és ibolyásbarna augitból is.

A legersebben elváltozott augitban, elváltozási termékei-
ben limonit is van. A porfiros augit jóval üdébb, mint az aiígit-

mikrolit, a porfirosok közül is a barna és ibolyásbarna az
üdébb.

Az elváltozásból származott amfibol csak nagyon ritkán
egybefügg urálit, legtöbbször rostos aktinlit és tremolit. Az
urálit még akkor is, ha nagyjában egybefügg lemeznek látszik,

rendesen különbözen orientált részekbl áll. Halvány sárgás-
zöld, csak ritkán mutat élénkebb pleokroizmust: a = halvány
zöldessárga, fi = zöld, 7 = zöld, kékeszöld szín. A rostos

amfibol legtöbbször igen halványzöld aktinlit, éppen úgy, mint
a teljesen színtelen tremolit: ecsetszerleg szétágazó vágj- pár-
huzamos rostos halmaz. Az aktinlit pleokroizmusa csak
helyenként észrevehet: « = igen-igen halvány zöldessárga,
majdnem színtelen, $ és 7 — halványzöld. A legélénkebb szín
aktinolitot a barna augitos kzetekben találtam.

A kaleitzár vány fészkekben jelenik meg augitban. A klorit

legtöbb esetben a pennin, szórványos a klinoklór, ritka a ripido-

lit és a delesszit. A ripidolit 7-ja néha vereses sárga. Az epidot
legnagyobb része pisztacit, mely (Hollóslápa) köretében élén-

kebb pleokroizmust is mutat: a = igen halványsárga, színtelen,

d = citromsárga. 7 = zöldesbarna. Gyakori a klinozoizit is.

Üde olivin nincs ezekben a diabázporfiritekben, ellenben a

Lustavölgy kzetében olyan pszeudomorfózát találtam, melynek
alakja olivinre vall. A zömök kristályformát szerpentin tölti ki,

mely krizotil, de vannak bennük amfibolszálacskák (pitit) is.

Némely pszeudomorfózát csak a finom pilitszálacskák töltenek

ki Hég kevés vasérc, azután klorit van bennük.

A szórványos biot.it olyan viszonyok között fordul el, hogy
utólagos ásványnak is lehet tartani: hajlongó lemeze a palás-

sággal párhuzamos kloritsávokban, azok szélein, de külön is el-
fordul. Pleoklorizmusa ers: 7 színe néha barna vagy sötét-

barna, néha narancssárga, « színe világosbarna, néha majdnem
színtelen. Egytengelynek látszik.

A vasérc majdnem mindenütt elváltozott, helyenként limo-
nitos hematit lemez is elfordul. A magnetit ritka. Az xlmenit-
bl származó leukoxénhalmazok gyakoriak. Több kzetben, mely-



ben ers kloritképzdés, pirít fordul el szemcséikben, zsinórok-
ban, limonitosodó állapotban. Apafit prizmás kristálya igen

ritka.

A mandulák anyaga fleg kaleit, de klorit és epidot is talál-

ható. A kaiéit néfha kristályokban, máshol halmazokban talál-

ható.
Pdiner Ödön vegyészmérnök szíves elemzései alapján a

kzetfajták a következk:
1. Szpilitporfirit, a Kisdélfok sziklatömegének egyik láva-

padjában uralkodó típusú, világosabb kékeszöld szín kzet.
Volummetrikus összetétele: porfiros plagioklász (Ab-i.i—48 )

=
18%, porf. augit = 4%, alapanyaga = 78%. Az alapanyag ural-
kodókig plagioklászból áll (egyesek Ab52), ezenkívül kevés
augit, vasérc és kloritos, szericites rész van benne. (Az elváltc-

zási termékeket, melyek nem pszeudomorfózák, az alapanyaghoz
vettem.) A vegyi értékek a következk:

Eredeti Niggli Becke, Marchet, CIPW
elemzés : értékei : Tröger értékei : értékei:

SiO» 48,00 si 117 6 34 or 6,45

Ti0 2 2.89 al 25.5 V 50 ab 26,04
ALÓ, 17,94 fin 40.6 f 34 an 31,86
Fe,0, 3,63 c 25 di 19,17

FeO 4,19 alk 9 Is 0,73 ol 2,82

MnO 0,27 k 0,18 fs 0,41 mt 5,27

MgO 6,72 mg 0,61 qs 0,14 il 5,49

CaO 9,60 ti 5,2 ap 0,55

Ka 20 3.08 P 0,2 az 0,55 II". 5,4(3) . 4

K 20 1,09 m 4 L % 0.51

p.o. 0,24

H,0+
2,01

H,0 0,11

99.77 Fajsúly = 2,794

Az elemzésbl látjuk, hogy ez a normáltípus a bázisosabbak
közé tartozik. Feltn a titán nagy mennyisége. Hasonlít e

kzet a Bhkkhegység déli részén az ortáslhegyi nagy kbányában
feltárt diabázporfirithez. Az ortási diabázban a vasoxidok meny-
nyisége jóival nagyobb, míg a Ti-, Ca-, és Mg-oxidok mennyisége
és alkálviszonya kisebb.

Az Osann-féle értékek alapján a háromszögben a 68. plagio-

klászbazalttal (Crater Peak) esik majdnem egy 'helyre, de az /

értéke miatt attól kissé az F sarok felé. Kovasavhányadosa (k)

jóval kisebb, mint a rokon kzeté. A Niggli-féle számok alapján
gabbródioritos magmacsoportban a 18. noritdió ríttál (Tripyra-
mid Mt) egyezik, de a si, c és k értékek tekintetében radaui
gabbrólioz még közelebb áll. Ha a Niggli -féle magmák elemzé-
seit a Becke-féle értékekbe, vagy akár a Marciiét- és Tröger-
fele értékekbe számítjuk át és ezekkel hasonlítjuk össze, azonos
eredményt kapunk, báriha a Marchet-féle értékeknél a qs, a
Tröger-íé\e értékek közül az alkáliviszony (k) és a savanyúsági
szám (az) tekintetében a gabbró felé közeledik. CTPW rendszer-
ben a hessos szubrangba jut.
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A lillafüredi Létrásrét DNy-i oldalán a disznóskúti erd-
részben hasonló diabáz fordul el, mely abban különbözik a szá-
razvölgyi diabázporfirittl, hogy nem porfiros, nagyobbszem,
nincsen annyira összepréselve' és üde ilmenit is van benne.
Vegyileg valamivel savanyúbb, mint a szárazvölgyi.

2. Diabásporfirit a Kisdél aljáról. Sötét szürkészöld, pados
elválásé kzet. Térfogati összetétele: porfiros plagioklász
(Ab48—50) 12%, barna és ibolyásbarna augit 8%, alapanyag
80%. Az alapanyagban uralkodik a plagioklász, de sok az
augit is.

Eredeti
elemzés

:

Niggli
értékei

:

1. 2.

Becke, Marciiét,
Tröger értékei:

1. 2.

CIWP
értékei:

SiO* 43,50 si 105 99 í 31 £ 29 or 4,23
Ti0 2 2,19 al 22,5 21 v 40 *7 46 ab 28,03
A1 20 3 15.69 fm 50 45 £ 27 £ 34 an 25,77
Fe sO, 3,15 c 18,5 25,5 Is 0,77 0,75 di 7,11

FeO 6,80 alk 9 8,5 qs 0,29 0,35 ol 7,00
MnO 0,19 k 0,12 0.12 az 0.52 0,50 ms 10,49
MgO 1,10 mg 0,58 0,58 L % 0,45 0,42 il 4,17

CaO 10,40 m 3 4 mt 4,57

Na 20 3,30 ti 3,9 3,7 ap 0,27
KsO 0,71 p 0.1 0,1 cc 5,32

P20-, 0,12 111(111.5.3.(4). 4/5

H-0 + 2,61 -

H20 — 0,65 1. oszlopban a kaiéit levonása után kiszámított értékek vannak, a

COo 2,34 2. oszlopban az eredeti elemzés alapján számított értékek.

99.42 Fajsúly = 2,964

A fentebb tárgyalt szpilitporfirithez hasonló, különösen ha
a kaiéit levonásával számítjuk ki az értékeket. A CO-rnek meg-
felel CaO-t azért számítottam le, mert bizonyos, hogy a kálcit-

anyagnak legalább is legnagyobb része utólagosan került a

kzetbe, másrészrl pedig nem mindig lehet kimutatni, hogy
pontosan mennyi ez az utólagos kaiéit és mennyi az elváltozás-

ból ered. Az elbbi típustól még a legnagyobb eltérést találjuk

a Niggli-féle kovasavszám (si) és a kvarcszám (qz), a Marchet-
téle kvarc- (qs) és a maiitok kovasavrészesedése (fs) tekinteté-

ben.

Az átszámított értékek szerint Osann háromszögében a

64. plagioklázbazalt (Vogelsang) mellé, a Becke-iéle dodeka-
éderes vetítésnél a gabbró-gabbródiorit csoport közé kerül.

Niggli értékei alapján a gabbroidális magmában a 9. olivin-

gabbróval (Haystack) egyezik meg leginkább, Marciiét és Trö-
ger értékei alapján szintén a Niggli-féle gabbró-csoporttal
mutat rokonságot, de kisebb kovasavtartalomban tér el.

SZPIL1TDIABAZOK: Neon porfiros szpilitdiabázt arány-
lag kevés helyen találtam és közöttük kevés az aránylag üde
kzet. A Szárazvölgyben Kisdél aljában és a Hollóslápa oldalá-
ban, továbbá az újhutai út 45 nt-es szakaszán, végül a Lusta-
völgyben találni ilyet.



Zöldszín kzetek, melyek közül a hollóslápaiak tömegesek,
a szárazvölgyiek és a kiscléliek ersen préseltek. Sók közöttük a
mandulaköves. Szerkezetük jellemzen szpilites. A vékony föld-
pút- és augitkristályok hosszúsága 3 mrn-ig emelkedik és olykor
sugaras csomókat alkotnak együtt, vagy külön is. Gyakran
alkotnak kristályvázszer görbült, vagy töredezett lemezeket.
Nagyjában egyidsek, de helyenként a földpát régebbi kiválás.

A plagioklász általában elváltozott, fleg labradorandezinek
(Abö2—:a) de a haMóslápai szpilitben ersen házi sós (Ab4«-ig) is

van. Az augit halványsárga, barnás árnyalattal, részben söt'é-

tebb szürkésbarna, ibolyásbarna. Ez utóbbiak gyakran homok-
órás szerkezetek és üdék. A plagioklász és augit viszonylagos
mennyisége változó, hol az egyik, hol a másik uralkodó. Az augit-

ós földpátkristályok közeit átalakulási termékek finom halmazai
töltik ki, amelyek talán az eredeti üvegbl (?) származtak.

Egyes kzetekben (Lustavölgy, újhutai út) olyan gömböly
vagy szögletes szerpentines pszeudomorfózák vanrvik, melyek-
nek alakja olivinre vall. Mennyisége általában kevés. Helyen-
ként barnásán áttetsz spinellszemecskék vannak benne. Az
Újhutai út 45 m spilitben az augittal együtt kevés barna amfi-
bol található, alacsony pleokroizmussal: a = sárgásbarna. /5 =
barna, y — sötétbarna. Megjelenésében hasonló az augithoz. Nelha
az aktinolit is hasonló szín, ha nem is ilyen ersen barna. Vas-
érc majdnem teljesen elváltozott, elváltozás! termékek nagyobb
része leukoxén, de van hematit és limonit is, az ilmenitbl, a

magnetitbl és piritbl csak igen apró reliktumok maradtak.
Egyéb elváltozási termékek ugyanazok, mint a diabázporfi-

ritekben, ugyanaz a mandulák anyaga is.

A megelemzett és legüdébb szpilit, a Hollóslápa oldalából,
az újhutai út 125 m-rl való. Tömeges, sötét zöldesszürke, tömör
kzet. Összetétele: plagioklász (Ab42—46) 52%, barna augit =-28%,
szerpentin pszeudomorfózák (olivin [?]) 4%, amfibol és érc leu-

koxénnel együtt = 5%, a kzetben eloszlott elváltozási ter-

mék - 11%.
következk:

Az elemzési adatok és az átszámított értékek a

Eredeti
,

Niggli Becke, Marciiét, CIWP
el emzés

:

értékei: Tröger értékei: értékei:

SiO* 46,20 si 108 135 ab 29,08
TiO» 2,02 al 24,5 v 43 an 33,08

A120 3 17,80 fm 46 £ 29 ks 3,14
Fe.Oa 2,36 C 19 Is 0,84 di 8,84
FeO 5,77 alk 10,5 fs 0,47 ol 14,50
MnO 0,19 K 0,26 qs — 0,31 mt 3,41
MgO
CaO

8,56

7.59

mg 0.65

m 3

az 0,52

L % 0.49

il 3,83

Na.U 3,44

K 20 1.92

P^O; nyom
H,CT 2,90

H,0 0,54

ti 3,5 II(III). 5,3". 4

99,29 Faj súlya: 2. 896
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Figyelemreméltó az alkálink, különösen a kálium nagy
mennyisége, amely utóbbi talán a szericitesedésre vezethet
vissza. Alapvet vegyi különbség ez a Bükk déli részén.
Szarvask vidékén található egyébként hasonló diabázokkal
szemben, melyekre különösen a K-oxid feltnen kis mennyi-
sége jellemz. Osann rendszerében a 64. plagioklász-bazalttal
(Allertshausen) esik pontosan egy helyre, bárha a sor, a káli
nagy mennyisége miatt más. Niggli rendszerében a gabbródio-
rotos és a gabbrómagma csoportba tartozik; a koncentrációs
tetraéderben a 19. Gabbrödiorithoz (Engadin) és a 8. gabrró-
bazalt középért ékéhez esik legközelebb. A Becke-féle kocka-
vetítésnél a gabbróhoz esik legközelebb, így a dodekaéder (011)

Ipoan is, míg a Niggli-féle magmák közül Becke értékei alapján
közópúton van a gabbródioritos és a norm- gabbroidális mag-
mák között. Tröger értékei alapján a Niggli- féle gabbródioritok
közé tartozik. A CSPW-rendszerben a fentebb megjelölt ncuna-
tív ásványok alapján a vhessos“ szubrangba kerül, ami sokkal
inkább megfelel a kzet jellegének, mint az ortoklász kiszámí-
tása esetén az „andos“ szubrang.

OFITDIABÁZOK: A leírt diabázoknál nagyobbszemü,
mélyebb típusú, határozottan ofitos szerkezet -diabáz, kevés
helyen, így a Ivisdélfok sziklacsoportjának egyes láva padjai-
ban, a Szárazvölgy északi oldalán és a Kiskút-hegy déli végén,
közel a Szinvaírráshoz fordul el.

Sötét kékeszöld, zöldesszürke aprószemcsés kzetek, általá-

ban bázisosab típusok. Szemnagyságuk, ha egyenletes, *átiag
1—3 mm körül van. gyakran a porfirosba hajló azonban.

Ásványos alkotás tekintetében megegyezik az elbbiekkel,
uralkodó ásványai: plagiokiász és augit. Plagioklásza, az ande-
zintl a labradorbytownitig, lemezes-oszlopos kifejldést). Hal-
ványsárga, világosbarna és ibolyásbarna augitja sokszor homok-
órás, de rendes zónás szerkezetet is mutat. Iker összenövés az

(100) szerint gyakori. Egybefügg kristályait gyakran a föld-

pátok részekre vagdalják. Elváltozási termékeiben titanit és

epidot, rostos amfibol is megtalálható. Kevés barna amfibol,
barna biotit-]emez található még, ez utóbbiak az elváltozott vas-
ércek mellett, limonit és leukoxén társaságában vannak.

DIABÁZTUFAK: A Kisdél-—Kerek—Kiskút-hegyek diabáz-
sávjának uralkodó kzete a diabáztufa, de a Kisdél DNy-i sar-

kában is elfordul.
Vékonypalás, néha leveles kzetek, gyakran gyenge zsír-

fénnyel. Színük különböz zöld. Szabad szemmel sötétzöld klorit-
lemezek, fehéres földpátfoltok, piritcsomók, helyenként véko-
nyabb-vastagább kalciterek, mészkzárványok és fehéres a pl i-

terek láthatók bennp.

Összetételük és szerkezetük nagyon változatos. Nagyobb
része aprószem agglomerátuniós tufa, van közöttük ásvány-
tufa is, st -eredetileg talán hamutufa is, bárha az elváltozás
következtében a hamuszerkezet teljesen eltnt. A különböz
tufák vékony rétegekben váltakoznak egymással. Az eredeti
rétegezés ia paJássággal többnyire egybeesik.
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Ersen el meszesed tek, vagy kloritosodtak, a szeriéitesedés
ritkán jelentékeny. Falkotórószük a plagioklász (Lakra'dór) és
augit. Elváltozási termékek ugyanazok, mint tömeges kzeteik-
nél. néhol ers alMtosodás járul hozzá.

A Kiskút oldalában, a forrás felett, a diabáztufarétegek
vékony mészkrétegekkel váltakoznak. E tufák fínomszem,
kloritos kötanyagában kvarcos kalclthalmazok, szericites föld-

páttörediék, augit, epiidot és lümonitos titanit van. Ugyanitt egy
másik tufarétegben, a Kiskút oldalán, a forrás felett, a likacso-

kat víztiszta albitkristálykák töltik ki.

A Szárazvölgy 20 m-es szakaszán, a finom apliterekkel
átsztt tufa kloritos kötanyagában, tremolit és aktinolit, nagy
augitszemek, epidot és titanit van.

A Szárazvölgy 270 m-ér] való tufa lencsés szerkezet és a
lencsék anyaga fleg diabáz és diabázporfirit-töredék.

A Szárazvölgyben, feljebb (1028—1105 m-ig) salakos tufák
vannak. A feketeszín salakos részek nem függenek mindenütt
össze, közöttük szericites plagioklász, nagyobb titanit-, klorit-,

aktinolit-, epidot- és kalcithalmazok foglalnak helyet. Maga a
kötanyag újonnan képzdött apró földpátpelyhek halmazaiból
és kloritból áll. A salak üregeit kvarc tölti ki. A titanitesomók
közepén xenomorf titanitkristály van, melyet radiálisán
elhelyezkedett titaniíszemek -vesznek körül. Némely titanit

pleukroos: a % igen halványsárga, néha színtelen, f> = sárga,

y = sárgásvörös.

MELAFIR: A tárgyalt területen melafirnak minsül kzet
is van. Így a Szárazvölgy elején, a Kisdél sziklacsoportjainak
diabázporfiritpadjai között, valamint a Kiskút-hegy alsó részén,
a Kiskút-gerinc felé menet. Távolabb délre, az újhutai lítlioz

közel, a régi kfejt mellett, az újhutai út feltárásában, a
Hollóslápa oldalán felbukkanó egyik sziklatömb anyaga szin-

tén melafir. Itt a mandulak sem ritka. A melafir összes ineny-
nyisége a diabázporfiritekéhez mérve, melyek között találtam,
csekély. Ügy tnik fel, mintha a melafir a diabázporfiritnak
porfiros, augitban dús fáciese lenne.

Általában szürkészöld tömeges, vagy vékonypalás kzet.
Szerkezete változó. Vannak porfirosok (Kisdél, Kiskút), ame-
lyeknél az alapanyagot kloritból, újonnan képzdött földpát-
pelyhehbl, kaolinból, szericitbl álló rendkívüli finom anyag
(eredetileg talán üveg) alkotja. A beágyazások: apró, lécalakú
plagioklászok, vékony augit'oszlopok, aktinolittal, tremolittal

együtt. Az alapanyag mennyisége ezeknél 67—80% között vál-
takozik.

Az újihutai út mellett, a Hollóslápa és a Nagydéllápa aljá-

nak némely kzetei kevésbé porfirosak. Ezekben az alapanyag
plagioklászJból, barna és ibolyásbarna augitból áll. Mikroszkópi
képben némely lamprofirhoz hasonlítanak.

A porfiros ásványok mennyisége általában kevés, csak a
Kiskút kzetében sok: néha 5 mm nagyságúak is vannak.
Köztük többnyire az augit uralkodik, olykor az egyedüli por-
firos ásvány. Többnyire automorf, színe halványsárga, vagy
halványbarna, míg Nagydéllápa és Hollóslápa kzeteiben
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ibolyásbarna. Alakja zömök oszlop. Az ibolyásbarna augit
homokórás szerkezet, míg a halványsárgás szintieknél zónás
szerkezet is elfordul. Az (100) szerinti ikerösszenövés ritka. Az
augitkristályok végein néhol rostos amfiból képzdött, st olykor
az egész iiristály azzá alakult, máshol kloritosodott.

A kevés porfiros plagioklász ersebben elváltozott, mint az
augit, egyes kzetekben nincs is üde földpát, st még reliktum
>em, fleg szerieites, kalcitos, földpátos (albit ?). A f elváltozás':

mód szinte lávapadként ugyanazon a helyen is változik. Külö-
nösen Kisdél alsó sziklatömegében. A különböz elváltozáséi

porfiros földpátokat tartalmazó lávapadok között, bár ritkán
üde földpátos lávapadok is vannak. Összetételük a labrador-
andezintl a bytownitig változik, míg a kerekhegyi, a porfirit

felé közeled kzetekben andezin is elfordul.
A Hollóslápa kzetében apróbb-nagyobb szerpentin- (kri-

zotil-) halmazok vannak, klorittal együtt, talán olivinnek az
elváltozási termékei. Magnetit igen kevés, azok maradványa is

hematitos. Kevés pirít is van benne, de meglehets sok a titani-

tos limonit.

Az alábbi elemzés az újhutai út legalsó részén telepített

kfejtbl való melal'ir. Meglehets sok -benne a mészkövekbl
beszivárgott kaiéit. A porfiros augit mennyisége 12%, a por
firos földpáté (Ab-u—4e) 4%, az alapanyag 84%. Az alapanyag
nagyobb része itt-ott szerieites plagioklászból, kisebb része

barna és ibolyásbarna augitból áll, melyekhez vasérc és másod-
lagos ásványok járulnak. Az átszámításnál, a kaiéit értékének
megfelel CaO — itt is levonásba került. A 2. oszlop az eredeti

elemzés alapján számított értékeket mutatja.

Eredeti
elemzés:

Niggli
elemzés
1 . 2.

Beeké, Marehet,
Tröger értékei:

1. 2.

CIPW
értékei:

Si0 2 42,00 si 101 90 s 35 31 or 7,23

TiO» 1,57 al 25,5 23 v 45 51 ab 20,80

A1 s0 3 18.11 fm 45,5 40 C 29 37 an 30.58

FeXh 1.02 C 19.5 28.5 l.s 0,88 0,88 C 1.05

FeO 5,52 alk 9,5 8.5 fs—0,48 -0,60 di 3,63

MnO 0-29 K 0.38 0.38 qs 0,36 0.48 ks 2.31

MgO 8,74 mg 0.69 0,70 az 0,51 0.48 ol 20,33

CaO 12.35 m 3 5 L % 0,51 0,46 mt 1.48

Xa,0 2.46 ti 3,1 2,5 il 2.98

K-Ö 2,38 ap 0.07

P.O-, 0,03 ce 8,55

h 2o- 1.92

H,0~ 0.47 III(II).5. ”4.

CO- 3,76 Fajsúly = 2,917

A C0 2 mennyisége a beszivárgott kaiéit nagy szerepére
utal. A kzettömeg különböz helyérl készített, vékony csiszo-

latokban végzett mérések alapján, u kaiéit mennyisége közép-
számban 4%. A megelemzett kzetdarabkákban tehát több
kaiéit került, mint a kzet átlagos kaleitmennyisége, talán

kaleitmandula, vagy ér volt a megelemzett darabkában. Az



átszámítási eredmények alapján Osann rendszerében 92. kinne-
dialbáz (Kinnekülle) mellé jut, A igglinél a norrn. gab'bró és a
pirox. h. gab'bró magmacsoportok közé esik, leginkább az utóbbi
csoportba tartozó 4. olivingabbróval egyezik. Becke, Marciiét és

Tröger-ié\e értékek szintén ezt a helyet mutatják.

GABBRÚ: A diabázporfiritekben mutatkozó sokféle zárvány
között a Szárazvölgy torkolatától DNy-ra 22 m-re gaibbró-
zárványok is vannak, amelyek a Szárazvölgy -több helyén is

megtalálhatók.
A zárványok átlag 3 nim-es széles íbldpátlemezekbl és

szabálytalan alakú klorifhalmazokból állanak. A földipátok
labrador és bytownit sorozatú földpátra vallanak. A klorit-

pszeudomorfózából az eredeti femikus ásványra következtetni
nem léket. A klorit: pennin, benne vasérc- és finom leukoxén-
vonalak vannak. Kevés hematitos magnetit- és nagy ilmenit-
szemcsékre valló leukoxén-pszeudomorfózák találhatók még
benne.

KVARC1T- ÉS APLITEREK ÉS TELÉREK: A tiszta aplit-

erek és telérek legfeljebb 15 cm vastagok. A préselt anyakzet-
ben olykor csak kisebb-nagyobb fészkek alakjában jelennek
meg. A kvarcittelérek vastagabbak, max. 3 dm, de csak ritkán
nagyobb kiterjedésék. Hamar megsznnek vagy kiékülnek.
A vastag kvarcittelérek olykor aplittal társulnak, amikor az
aplitos rész a küls övét alkotja. Egyes esetekben úgy tnik
fel, mintha a kvarcit betóduló anyaga •hozta volna létre az
aplitos részt a diabáz földpátja felbontásával. Ilyen esetre gon-
dolok akkor, amikor az aplitos rész fleg álhitbl áll, melyhez
epidot járul. A kvarcittelórekben gyakori az epidot, 1.5 mm-es
automorf kristályai a diabáz felli oldalon gylnék meg, ahol
kabátos részek is vannak. Olykor az epidot aplittelérekben
jelenik meg, amikor az egész telérrész az itteni szarukövekhez
hasonló.

Az aplittelérek ásványai: földipát (az albittól az oligoklász-
undezinig), kevés klorit, érc-szemecskék, ritkán barna turmalin,

apalit és kvarc. A plagioklász mindig kataklasztos, de a kvarc-
szemek még ersebben mutatják a préselés hatását. Mind az
aplit-, mind a kvarcittelérek meglehetsen sok diablázanyagot
tartalmaznak.

A kvarcit-telérek kvarcanyaga szögletes, izometrikus, rit-

kábban hosszúkás. Egyes telérekben gyakori a kaiéit, melynek
tiszta, nagy xenomorf szemcséi srn ikersávozottak és kata-
klasztosak. Elszórva a földpátszemcsék, vagy halmazok is talál-

hatók e telérekben.

SZARUKÖVEK: A diabázokkal érintkez mészkövek közül
a diabázba bekerült darabok szenvedték a legersebb átalaku-
lást, bár helyenként a diabázzal közvetlenül érintkez mészk
is mutatja. Az átalakulás jórészben csak az átkristályosoclás-

ban nyilvánul a határon.
A sötétszín vagy fekete mészk világosabb, olykor nagy-

szemcsés kzetté változott. A mészkzárványok a legtöbb
helyütt szaruköives mészkövek, vagy mészszilikát szarukövek
lettek, leglehets változatossággal. A leggyakoribban a kzet



180

kalcitból és apróbb kvarcszemekböl áll. Egyik rendkívül finom
szemekbl álló kvarcban sok apró, antomorf kalcitkristály és
kisebb kal'cithalmaz van. Gyakoriak az epidotos szarukövek is,

melyek csak kalcitból, kvarcból és epidotból (pisztacit és
klinozoizit) álknaJk. Rendesen, de nem mindig a kaiéit uralko-
dik. Nagyszemek, olykor 10 mim szemnagyságot is elérnek,
ersen kataklázos szerkezetek. Az epidot antomorf, a kvarc
rendesen izometrikus, a kaiéit xenomorf. Különösen az apró'bb-
szemek, igen jó szaruköves szerkezetet mutatnak. A szaru-
kövekben itt-ott kevés földpátszem is van a Kisdélfok kzeté-
ben, a kvarcban rendkívül finom szillimanitszálakat -is ész-
leltem.

Összefoglalás.

A Szinva-szoros diaibáza réteges vulkán maradványa, vál-
takozó láva- és tufarétegekbl, melyek oldalnyomástól ersen
préseltek, meredeken felállítottak és meglehetsen átalakultak.
Utóvulkáni hatások is észlelhetk. A diabáz legnagyobb része
jellegzetes kiömlési fajta: diabázporfirit és szpilit, csak igen

.
kevés a valamivel mélyebb típust képvisel ofitos szemcsés
diabáz. Mélységi zárványaik a mélységben gab'bróid kzetekkel
való összefüggésre utalnak. Érintkezési határuk a sötétszín
alsótriász mészkövén nem nagy, fleg csak a letört és a láváiba
került darabokon észlelhet.

„Mindenért, ami ebbén az országban politikai, gazdasági,

kulturális téren történik, mi vagyunk a felelsek. Minél jobban

átérezzük ezt a felelsséget, minél jobban áthatja ez a felelsség-

érzet mindennapi munkánkat, annál jobban tudjuk elvégezni a

reánk háruló feladatokat .
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Rákosi



A szarvaski wehrlítek vanádíumtartalmáról

F ü L I) V A R r N fi V O (i L M ÁRIA

A Bányászati és Kohászati Lapok 1950. évi (jan. 15) 1. szá-

mában Visnyovszky László cikke és az eladása után elhangzott

hozzászólások (különösen Scherf írásbeli hozzászólása) alapján

eltérbe került a szarvaski wehrlitek vanádmmtartalmának
kérdése.

Az elfordulás tüzetes és rendszeres átvizsgálása vanádium-
tartalom szempontjából már évekkel ezeltt meg is történt és a
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közléssel csak azért vártunk mostanáig, mert még további
vanádiumvizsgálatokat is tervezünk más kzetekben és az egész
vanádiumkutatást egyszerre akartuk közölni. Az aktualitása
miatt most a wehrlitvizsgálatot kiragadva, ezen vizsgálatokról
a következkben számolok be.

1947 nyarán gyjtöttük be a wöhrlitmintákat- A rendszeres
mintavétel Földvári Aladár fgeológus irányításával történt.

A mellékelt ábra a Denevér-táróból gyjtött minták helyeit
tünteti fel. A mintavételt csak ia táró szájától (bejáratától) 15

m-re kezdtük, mert addig a kzet igen má'llott volt és elemzésre
nem találtuk alkalmasnak. A wehrlit tudvalevleg széls fáciese
(= difíerenciációs terméke) a Szarvask környéki gabbró- és
diabáz-kzeteknek. Ezért a vanádium eloszlásának tanulmányo-
zása végett a gabbróból és diabázból is gyjtöttünk mintákat.

A vanádiummeghatározások színképanalitikai módszerrel
történtek. A színképfelvételeket Zeiss-gyártmányú, három iiveg-

prizmás spektrográffal készítettem. A porrátört wehrlitmintákat
Tiszta rézelektródokra, helyeztem és gerjesztésükre Pfeilsticker-

féle, megszakításnélküli váltóáramú ívet alkalmaztam. A vaná-
O

diumnak a 4379-2 A hullámhosszúságú vonalát vizsgáltam.

A színképvonal feketedését fotométerrel mértem ki és ismert
vanádiumtarta 1mú anyagok vonalának feketedéséhez viszonyí-

tottam. Az áram egyenltlenségeibl és az anyagok különböz-
ségeibl származó gerjesztési hibák kiküszöbölésére az összes

felvételeken a vanádiumvonal feketedését az illet felvételnek

egy indifíerens színképvonalához viszonyítottam és ezeket a
viszonyszámokat hasonlítottam össze. Alkalmas vonalnak bizo-

O

nyúlt ezen meghatározásoknál a Cr 4371.3 A hullámhosszúságú
és közepes ersség vonala, mint összehasonlítási alap. A vizs-

gálandó minták mindegyikéhez és az ismert V-tartalmú alap-

keverékekhez is 5% KsCrO-i-et kevertem.

A színképelemzéssel nyert eredményeimbl néhányat koloi'i-

metrikus úton ellenriztem. E. B. Sandell (Ind. and. eng. Chem.
1936 vol. 8. No- 5 p. 336.) módszere szerint a színösszehasonlítás

kénsavas és foszforsavas közegben nátriumwolframát hozzá-

adása mellett történt. A megegyezés az ellenrz vizsgálatoknál

a megengedhet hibahatáron belül kielégít volt.

Az összes meghatározások középértékeként a vanádiumtar-
talomra V = 0.14% adódott, ami nagyjából megegyezik az iro-

dalomban megadott értékekkel. A megvizsgált 32 minta közül

egyik sem érte el a 0,3% V-tartalmat s általában az értékek leg-

többje 0,1 és 0,2% közé esik.
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A meghatározások eredményei a következk voltak:

A minta jelzése

Szarvask, Denevértáró 15.2 m
15.7 m
16.0 m
17.0 m
18.0 m
18.5 m
19.3 m
20.0 m
21.0 m
22.0 m
22.7 m
23.5 m
24.0 m
25.0 m
26.0 m
26.5 m
28.0 m
29.0 m
30.0 m
30.5 m
31.8 m
jobboldali hátsó vágat

baloldali oldalvágat

1.0 m
1.5 m
3.0 m
5.5 ni

vége
0,5 m
1.0 m
2.0 m
3.0 m
4.0 m
4.8 m

V2O5
%

0,150

0.152

0,171

0.240

0,270

0,455

0,510

0,370

0,345

0,172

0,162

0,235

0,315

0,152

0.192

0,225
0.225

0.145

0.255

0.142

0.340

0,182

0,300

0,182

0,235
0,2''

9

0,380

0,320

0,278

0,255

0,352

0,320

V
o/o

0,08

0,08

0,09

0.13

0,15

0,25

0,28

0,21

0,19

0.10

0.09

0.13

0,17

0,08

0,11

0,12

0,12

0.08

0,14

0,08

0.19

0,10

0,17

0,10

0,13

0,14

0,21

0,18

0,15

0,14

0,19

0,18



slénytani meghatározások értékjelölése

STBADSZ LÁSZLÓ

Faunalistákba tekintve, gyakran nem kapunk képet arról,
hogy milyen gazdag, milyen jó megtartású és ezzel kapcsolat-
ban milyen biztossága és milyen bizonyítóerej a leírt fauna.
Pedig nem mindegy az, liogy egy fauna leggyakoribb vagy. leg-

ritkább alakjából, egy teljes biztosságról megbatározott pél-

dányból, vagy egy töredékbl (esetleg minden komoly rend-
szertani bélyeget nélkülöz lenyomat-darabból) akarjuk-e a

fauna kor- vagy fácies-viszonyait megállapítani. Ha maga az
els feldolgozó végzi a kiértékelést, még tekintetbe tudja venni
a gyakoriság és meghatározási biztonság szempontjait; ellenben
idézi (és kor- vagy sföldrajzi megállapításainak átértékeli)
már nincsenek ilyen helyzetben és akaratlanul is túlértékelnek
egy puszta nevet, nem ismervén tényleges súlyát.

Míg a mai állattani faunalistákban nyilván elég a nevet
felsorolni, mert határozási hiba ott szinte lehetetlennek
tekinthet, addig a földtani munkákban szerepl slénynévso-
rokban célszer lenne a név mellé mindig a lelet, ill. a megha-
tározás értékfokát is jelölni. Nem általános szokás a gyakoriság
jelzése sem (s talán „nem szép“ az ilyen gyakoriság-jegyzetek-
kel tarkított faunalista), holott gyakran igen nagy szükségünk
lenne rá. A meghatározás biztosságát pedig a kérdjel, az ,,aff.“

vagy*„cfr.‘‘ nem egyértelmleg jelölheti, fleg nem elég világo-

san mondja meg azt, hogy a megtartásban, a változékonyság-
ban, a felhasznált irodalom hiányosságában, vagy esetleg az

egész alakkör kétes voltában van-e a határozatlanság oka.

A cfr. és aff. jelzések gyakran a fajkeret határozatlanságára
utalnak, vagyis arra, hogy az illet keret (akár kifogástalan
megtartású, akár rossz megtartású) kövületpéldányunk számára
jó-e,_ ill. hogy példányaink azonos rendszertani keretskálába
illeszt hetk-e a már leírt alakokkal.

A M. Földtani Társulat slénytani Szakosztályának két

ülésén, éspedig 1949 \ I. 7-én és 1950 III. 29-én hasonló címen
eladást tartottam arról a kérdésrl, hogy faunalistákban vala-

mely egyszer módon jelölni kellene az slénynevek mellett azt

is, hogy milyen jó megtartású példány áll rendelkezésre s ennek
alapján mily megbízhatónak tartjuk saját határozásunkat.

Hangsúlyozom, hogy mindez kizárólag csak sztratigrafiai
munkák faunalistáiban szerepl slényneveik megtartási (s egy-
úttal határozási) értékének jelölésére vonatkozik; csak azt
javasolom, hogy földtani dolgozatban az slénynevek mögött
álló rövid kis szám- vagy betjel mutassa, hogy súlyos, vagy



gyenge bizonyítéknak kelbe tartanunk azt a nevet valamely
kor vagy fácies mellett. Egyáltalán nem azt óhajtanám, hogy
slénytani munkákban még számozással is jelöljük azt (a meg-
tartási állapotot), amit a. szöveg teljesen tisztázott. Ugyancsak
nem ajánlom, hogy készítsünk egy pontos kulcsot arról, hogy a
meghatározáshoz milyen jellegeket kell látnunk egy-egy rend-
szertani csoportban.

A megtartási állapot jelölésében választhatunk az egy-
szerség és a szabatosság között. Törekedhetnénk arra is, hogy
a megtartás fokát, illetve a példányon a meghatározáshoz
szükséges részek megfigyelhetségét minél több jellegre vonat-
kozóan jelezzük. Pl. kagylóknál 1: a körvonalnak, 2: a dom-
borúság fokának, 3: a búbrésznek (lunula, area, etc.), 4: a fel-

szín díszítésének, 5: a zárnak, 6: az- izombenyomatnak meg-
figyelhet voltát lehetne jelezni.

Természetesen a különböz rendszertani csoportoknál más
és más jellegek bírnak fontossággal és így a betjeleket minden
csoportban másként kellene összeállítani s ez nehezítené az ért-

hetséget. Csigáknál pl. 1

:

a körvonalat, ill. termetet, 2: az alsó-

nézetet, 3: a búbot, 4: a felszín díszítését, 5: a szájadékor^ 6. a
kanyarulatok átmetszetének láthatóságát jelezhetné. Tengeri
sünöknél 1: a felsnézet (old'alkörvonal), 2: és .9: oldalnézet

(domborulat), 4: felszín díszítése, 5: os és anus, 6: bels rész,

rágószerv megtartását lehetne jelölni. Ha szabatosságra és tel-

jességre (nem pedig egyszerségre és érthetségre) törekednénk,
akkor nem egyforma számú jellegcsoport megtartási állapotát
jeleznk különböz rendszertani osztályokban. Az ilyen részle-

tesebb jelölési kulcs azonban (ha minden rendszertani csoport-

ban más tulajdonságokat kellene jelezni) nyilván nehezen lenne
emlékezetbe véshet. Ugyancsak arra is vezethetne, hogy ki-ki

könny lelkiismerettel határozná el, hogy valamely kisebb rend-
szertani keret számára teljesen megváltoztatja a fkeretre
alkalmazott általános skálát, — hiszen egységes jelentése úgyse
volna a bet- vagy számjeleknek.

A megtartás jelölése három számjeggyel.

Minden rendszertani csoportban mások a fontos bélyegek,
tehát más és más részek jó megtartási állapota szükséges a meg-
bízható meghatározáshoz. Mégis azt merném mondani, hogy —
egy kis erltetéssel — legtöbb gerinctelen csoportnál a meg-
határozhatóság feltételeinek jellemzésére elég jó lenne a követ-

kez hárem jelleg mértékelése:

a) körvonal, termet, >

b) díszítés, felszín,

() bels szerkezet (kamrázás, zár stb.).

A meghatározó bélyegek tökéletességét a 3-as számmal
jeleznk, hiányosságot, lényeges elem mégném létet aránylagos
csökkentéssel, 2, 1 és 0 értékszámmal jelölnek.
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Kagylót véve példának, az

a = 3, b = 3, c =: 3

vagy rövidítve, a betket elhagyva, hiszen mindig ugyanolyan
sorrendben vesszük a három, meghatározást lehetvé tév bélye-

get (termet, díszítés, belsrész) — s igy a számok vonatkozás?
kézenfekv:

3— 3— 3

számozás azt jelentené, hogy hiánytalanul látszik a

)

a körvonal
és a domborodás foka, b) a bordázás, ill. felszín díszítése, c) a zár
és izombenyomatok. Hiányos megtartású példánynál pl.

1— 2— 0

azt jelentené, hogy a) a körvonal hiányos (pl. a kagylóhéjnak
elég nagy része letörött), b) a felszín díszítése (hordázása lát-

ható, de természetesen nem teljes héjon, c) ellenben nem látható
a kagyló belseje, se a zár, se az izombenyomatok.

Természetesen ezen jelölési rendszerben is nehézséget jelent
az, hogy a különböz rendszertani csoportokba tartozó kövüle-
tek lényeges (ill. meghatározást lehetvé tev) jellegeit sokszor
bajos hasonló keretnevek alá foglalni. Mégis azt gondolom, hogy
az ilyen 3 osztató megtartás-jelölés a legtöbb paleozoológiai
rendszertani csoportra ráerltethet, kivéve az ízeltlábúakat és

gerinceseket- a) A termet (körvonal és domborulat), b) a felszín

díszítése (bordázat, tüskék), c) belsrész, szerkezet, kamrázás
tartható volta minden rendszertani keretben szükséges. Az utolsó

(c) bels szerkezet az egyes csoportokban a következ jellegekre
vonatkozhat. Foraminifera: kamrázás; Spongiae: tk; Antho-
zoa: sövények, tengely; Braeliiopoda: kartartók; Lamellibran-
ebiata: izem- és köpenybenyomat, zár; Gastropoda: kanyarula-
tok átmetszete, szájadéit, köldök; Ammonoidea: lobák; Echinoi-
dea: os és anus, rágószerv; Crinoidea: kehelybe'ls. Talán kissé

bajosabb eldönteni, hogy mit értsünk „szerkezet ‘ken a bryo-
zoákn'ál: a cellaalakot-e (szemben az aj-nak megfelel telep-

alakkal), vagy pl. az aviculariákat és ovicellákat.

Néhány példa ilyen jelölési módra:

1. Cerithium Pietum Defr. Bast., csak egy utolsó kanyarulat:

egy kanyarulat felszíni díszítése, a teljes szájadéit, bels ajak

látható; — az egyes kanyarulatok átfogósága. a kezdkanya-
rulatok. a díszítés fokozatos változása és az egész termetarány
nem látható: 1 — 2 — 3

2. Meretrix islandiccides Lk. búbtöredékek:

fogak és oldali fogak mindkét teknn, az egész záros perem
és búbrész (esetleges lunula létezése stb.) látható; — ellenben

a felszín további részei, körvonal, izombenyomatok, köpeny-
benyomat nem: 0—1—

2

Lehetne azonban esetleg itt a zárra, ill. bels szerkezetre
vonatkozó harmadik számjegyül 2-es helyett 3-as értékjelet

használni azért, mert a Veneridáknál nincs fontossága a hatá-
rozásban az (itt most nem látható) izomlenyomatoknak; a „ko-

momyaria“ voltot a fogak jellegébl biztosan tudjuk.
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3. Teliina lacunosa Ohemn. teljes kbél és lenyomatok:
megvan mindkét tekn pontos -alakja, a felszín díszítése (iil.

simasága), az izom benyomnátok és köpeny-benyomat; — hiány-
zik a teljes zár: 3 — 3 — 1

4. Limnooardinm Abiehi R. H., egyetlen teljes, de elnyomott
kbél : 2 — 3 — 0

5. Eehinolampas liemisphaericns Lk. fels oldala jó megtartás-
ban, alsó oldala hiányzik:

körvonal, apex, ambnlabrális-mezk, tii sk e-tarp a dóhe 1yek lát-

hatók, míg alsó oldal homorú vagy domború volta, os és amis
nem : 2 — 2 — 0

A meghatározásnál sok esetben egy-két bélyeg teljesen biz-

tosítja a többinek jelenlétét, pl. faxodon t zár a horaomyarins
izomlenyomiato'kat. Ilyenkor tehát részben jogosulatlan, hogy
levonjunk értékpontokat olyan jellegek meg nem figyelhet
volta miatt, amelyeket úgyis egészen biztosan tudunk. De csak
részben igazságtalan ez, mert hiszen minden hiányosság, ill.

töredékesség („értéktelenének mondható részek hiányából
keletkez töredékesség is) csökkenti arra a lehetséget, hogy a

faj állandóságának vagy változékonyságának kérdéséhez hozzá-
szól hassunk.

Minthogy komoly munkatöbbletet nem jelent a fauna
határozója számára, ha az slény nevén kívül fel kell jegyeznie
további (megtartási) adatként még három számjegyet is:

remélni merem, hogy ezen — a feljegyzés munkájának fárasztó
voltán — nem bukik el az ügy. Ha azután Közlönyünkben meg-
jelent néhány cikk, amely használta e jelölési rendszert s az

slénytani Szakosztályban egy-két eladó is követi: akkor eset-

leg a Földtani Közlöny szerkesztsége kívánhatná, hogy a

geológiai dolgozatok fauna-listáiban mindenki használja ez a

jelölésmódot.

Let us mark the reliability of Paleontological Determinations

by L. Strausz.

In lists of lossils the marking of the reliability of the deter-

mination, caused by different conditions of preservation, woüld
be very unseful. One öltén does nt know whether the name of

a fossil must be regarded as ah incontestable proof, or as a

surmise of the author concerning a nt well-preserved and
nothing-proving fracture of a fossil.

To prevent tliis indefiniteness one could by note somé simple
signs the state of preservation of the fossils ineluded in strati-

graphical descriptions in the lisr of fossils. It is to be understood

that this may nt be needed in paleontological texts where all

about the fossils and their preservation too, is thoroughly
described.
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I tliink tliat a simple and readily intelligible marking could
be t-his: three dhartacters (figures) would be written aíter the
name; the first of tkem denoting the preservation of the form
(outlines), the second figure that of the surface (ornamentation),
and the tliird the inner parts (or the strueture) of the íossil. The
good preservation ought to be noted by 3, weaker preservation
by 2 and 1, while the cipher 0 monld mean that these charae-
teristics (ontline, or snrfaee, or strueture) can nt be observed.

E. g.: „Venus miocenica Penn. 3—2—0“ vould mean that a) the

form (outline and convexity) of the Shell can fully be seen,

b) its surface is nt fully, bút véli enough preserved, and c) the

inner parts of the shell (teeth and impressions of muscles).are
nt visible.-

This mode of marking is simple and intelligible enough, it

needs no extra work by the authors, and requires little pl'ace

in print.

„Minden elvtársunktól megköveteljük, csakúgy, mint az

állami szervektl, hogy a szocializmus építését a falun —
melyet a szövetkezeti termelcsoportok képAdselnek — semmi
körülmények között ne gátolják, hanem támogassák.*

4 *

Rákosi



Triászbeli daonellás rétegek az Alföld

medencealjzatában
1

BOGSCH LÁSZLÓ

A magyar földtani irodalomba Szurovy Géza cikkei (7., 8.)

nyomán került be az az adat, hogy a Tótkomlós 6. jel dél-

alföldi mélyfúrás elérte az alföldi medence alaphegységét és ez

itt triásznak bizonyult.

A Nagy Magyar Alföld peremi részein ismeretesek ugyan
olyan fúrások, amelyek megütötték a triászüledékeket, azonban
az Alföld medencéjének belsejében lemélyített fúrások eddig
nem tártak föl biztosan igazolható tniászkori rétegeket. A perem
közelében lev fúrások közül a tardi 1. sz. kincstári fúrásban
1780,90 méter és 1830,80 méter talpmélység között ladini-emelet-

beli üledékek vannak (5). Ezek világosabb és sötétebb szürke,

helyenként kalciteres, néhol pedig lemezes mészkövek, amelyek-
bl Vigh Diplopora sp.-t és Marghiuhna sp.-t határozott meg.
Elbbi 1780,90 m és 1781,-10 m közötti mélységbl, utóbbi meg
1824,80 m és 1826 80 m közötti mélységbl származik. Hasonló-
képpen az rszentmiklösi ILI. sz- kincstári fúrás is

triászrétegeket ért el 911,50 m és 948,00 m talpmélység között.

Ez a réteg viszont már felstriászbeli dachsteini mészk. Belle
ugyancsak Vigh (5.) Gyroporella ofr. vesiculifera alakot határo-
zott meg. A budapesti városligeti két fúrás is elérte a triászt,

és pedig az 1. sz. fúrás a felstriászbeli dolomitot, míg a II. sz-

fúrás a dachsteini mészkövet. A peremhez közeleg fúrások
közül máshonnan triászkori üledékek nem ismeretesek.

A medence belsejének fúrásai közül a hajduszoboszlói II. sz.

fúrás 1447 10 (?) m és a 2032,0 m-es talpmélység között kérdéses
korú rétegeket fúrt át, amelj'ek között egyesek szerint triász i

lehetséges- Bizonyíték erre vonatkozólag nem volt.

Ezért tarthat számot érdekldésre az a tény, hogy Alföldünk
déli részének egyik fúrása smaradványokkal igazolható triász-

kor! rétegeket fúrt meg.

Ezek az smaradványok az 1479,10—1482,90 m közötti mély-
ségbl kerültek el. A bezáró kzet sötétszürke, vékonyréte-
ges, kicsiny mésztartalmú agyagpala. Fölötte még az alsó pan-
non meszes márgái voltak, amelyeknek kora a beléjük zárt
smaradványok alapján kétségtelen. A triászkori smaradvá-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1950 március 22-én tartott
zakülésén.
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nyokat tartalmazó réteg alatt homokos, csillámos, agyagos
márga következett, amely vékony, hol keményebb, hol lazább
homokkréíegbe ment át. Ez alatt ismét agyagpala következett,

melynek színe az smaradványokat tartalmazó agyagpaláénál
sötétebb volt, végül szürke, csaknem fekete dolomit. A dolomit
brecesás szövet.

Az smaradványok között a legfontosabb az a kagyló-
maradvány, amely Szurovy cikkeiben mint Daonella szerepel.
A maradvány héjas példány töredéke és lenyomata. Sajnos, a
búb körüli rész ersen sérült és így lehetetlen eldönteni, hogy
Daonella- vagy Halobia-maradvánnyal van-e dolgunk. Mint-
hogy azonban semmi sem mutat arra, hogy a kagylónak a Halo-
biákra jellemz füle lett volna, valószínleg Daonella sp.-szel

állunk szemben- Kitti Ern monográfiájában (3.) leginkább még
a Daonella moussoni Márián fajra emlékeztet. A hasonlóság
fleg a bordák kifejldésében nyilvánul meg. Sajnos, a Kittitl
adott leírás legtöbb jellege példányunkon a rossz megtartás
miatt nem figyelhet meg. Errl a maradványról tehát csak
annyi állapítható meg' kétségtelenül, hogy a Halobiidae családba
tartozó kagyló, minden valószínség szerint egy Daonella sp.

maradványa.
Egy további maradvány egészen halványan ismerhet csak

fe-1 az anyagon- Apró kis töredék, amelyen szintén a Halobiidae
családra jellemz bordák látszanak. Ez azonban csak olyan kis

részlete a kagylónak, hogy semmiféle további meghatározás nem
lehetséges.

Azon a kzetdarabon, amelyen a Daonella sp. maradványá-
nak lenyomata van meg, látunk még egy kagylótöredéket, amely
Posidonia maradvány léhet. Ezenkívül még további kagyló-
töredék is van. Mutatkoznak még Ostraeodák és egy igen ki-

csiny, valószínleg halcsonttöredék.
Mindezen maradványok közül, mint már említettem, els-

sorban a Daonella sp. jelenléte dönt. Kétségtelen bizonyítékát
szolgáltatja annak, hogy a réteg triászbeli, és pedig minden
valószínség szerint a középs triászból származik. Ezek sze-

rint ebben a, délalföldi fúrásban alsó pannóniai rétegek alatt

közvetlenül a triász következik.
Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az s-

maradványokat tartalmazó szürke agyagpala a magyarországi
triász kifejldésében eddig még' nem szerepelt. Csak a Mecsek-
bl (9.) ismerünk hasonló fácies üledékeket és esetleg kapcso-
latba hozhatjuk az smaradványokat bezáró agyagpalát a

Bükk déli palavonulatával, amelyrl újabban Balogh Kálmán
állapította meg egyik eladásában, hogy a triászt képviselik.

A Fossilium Catalogus adatai szerint (2.) alsótriászbeli

Daonellák vagy Halobiák nem ismeretesek. A Daonellák leg-

inkább a középs triászra jellemzek, csak néhány fajuk megy
föl a fels triászba is. A Daonella moussoni faj, a mi alakunk-
hoz legjobban hasonlító forma, a ladini emeletre korlátozódik-

Hogy képzdményünket a wengeni palákkal hozzuk kapcsolatba,
arra egyebek között az a tény is feljogosít, hogy a Daonella el-
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fordulások legnagyobb része a Bakonyban is a tridentinusos
mészkhöz kötött. Ez ugyancsak a wengeni palák szintjébe tar-

tozik. Erre a szintre utal az is, hogy a Halobi idae maradványok
mellett az anyagban elég sok Ostracoda is elfordul.

Über den triadischen Beckenuntergrund dér Grossen Ungari-

schen Ti-efebene.

Von László Bogsch.

Am Rande dér Ungarisehen Tiefebene varén bereits mehrere
Bohrungen bekannt, die den triadischen Untergrund erreichten.
Die Bohrungen des Beckeninneren lieferten aber bis jetzt nocli

keine Angaben, auf Grund dérén das Altér des Beckenuntei'-
grundes zveifelsoline hátte festgestellt verden kimen. Darum
ist es von Interessé, dass eine Tiefbc'hrung im südliehen Teile
dér Grossen Ungarisehen Tiefebene aus einer Teufe von fást

1500 m Fcssilien lieferte, die eine sichere Altersbestimmung
ermöglichen. Allerdings sind die Reste von schleehtem Erhal-
tungszustande, mán kaim jedoeh feststellen, dass es sick hier
nm Daonella sp., Posidonia sp. und mehrere Ostraeoden han-
delt. Das Gestein, das diese Reste fiihríe, ist ein dunkelgrauer,
feingeschichteter Tonsohiefer von geringem Kalkgehalt.

Darunter- befand siöh noch in dér Bcthrung sandiger, glimrne-
riger, toniger Mergel, dann eine dünnere Schieht von Sandstein.
Darunter folgte ein fást schwarzer Tonschiiefer und noch weiter

untén ein dunkler Dolomit. Vöm faziologisehen Geschichtspunkte
aus stimmt die fossilführende Bildung am besten mit den Wen-
gener Sehiefern des Meosek-Gebirges überein. Eine gewisse
Aehnlichkeit weist die Bildung aueh mit den Tonsehiefern im
südliehen Blikkgebirge auf, dérén triadisches Altér erst unláng'st

behauptet wurde. Trotz dem schlechten Erhaltungszustand
beweist das Vorhandensein dér oben angefiihrten Formen ein-

wandfrei, dass im südliehen Teil dér Grossen Ungarisehen
Tiefebene unter den pannonisehen Bildungen unmittelbar
triadisehe Sehichten folgen-



Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása

Magyarországon
1

R A S K Y K L A R A

A Xhgybátonyi-jlaki Téglagyár agyagtermelési területén
Óbudán, az a. oligocén rétegbl Legányi Ferenc, a múzeumok és
tudományos intézetek e lelkes gyjtje 1948 szén gyjtötte e
rendkívül érdekes és a tudomány részére igen értékes termést.
A termés csak egy példányban került el, de egyik részének
az ellenlenyomata is megvan. A termés els pillanatban az
Acer terméseket juttatja a? ember eszébe, annyira hasonlít
hozzá. Azonban azonnal feltnik a termés rendkívüli nagysága
és a mag teljesen zárt, ovális volta, ami az Acer részterméseken
nem ismeretes.

Az irodalomban eddig ez a termés mint Acer giganteum
Goepp. és Acer otopterix Goepp. szerepelt. Késbb a palaeo-
botanikasoknak már kételyei támadtak, hogy ez a termés nem
Acer termés, de helyesen meghatározni mégsem tudták. Most,
hogy Magyarországon is elkerült ez a termés, sikerült a Ster-
culiaceae nembe sorolható, ma Jáva szigetén él Tarrietia
javániea Bl. termésével összehasonlítani és ez az összehason-
lítás a fossilis maradvány és a recens termés között a teljes

megjegyzést eredményezte. (IV. tábla.)

Tarrietia hungarica n. sp. aus Ungarn.

Von Klára Rásky.

Diese ausserordentlicli interessante und für die Wissen-
schaít áusserst wertvolle Fradit hat dér begeisterte Sarumkr
(ler Museen und wissenschaftlichen Instituten, Franz Legányi,
im Herbst des Jahres 1948 auf dem Gebiete dér Xagybátony-
Ujlaker Ziegelfabrik in Budapest aus dér Altofener unter-
oligozánen Schichte eingesammelt. Die Frucht ist nur in einem
Exemplar zum Vcrschein gekommen, doch ist auch ein Teil

des Gegendruckes vorhanden. Sie erinnert im ersten Moment
an die Acer-Früchte, so gross ist die Á'linlichkeit, jedocli falit

sogleieh ihre ausserordentliche Grösse, sowie dér mstand aut
dass dér Kern volloval ist. im Gegensatz zr Acer-Toilfrucht.

Diagnose: Die Frucht erinnert mit ihrer Form aus-

gesprochen au die Acer-Teilfrucht. Ilire Lángé betrágt 6.8 cm. —
hievon ist die Lángé des Fliigels 5.7 om. — ; in dér Breite misst
sie an dér breitesten Stelle des Fliigels 2.5 cm. Dér Fruchtkörper

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakosztályán; k

1950 február 22-én tartott szakülésán.



ist sehr gross, gleiclimássig lánglich óval und m isist in dér
Lángé 1.8 cm., in dér Breite 1.5 cm. Dér Flügel entspringt
bogenförmig dér Riickiseite des Kernes und ist auf dér unteren
Seite unregelmassig gewelli. Die Spitze des Fruchtfliigels ist

stumpf abgerundet; auf dem Flügel gibt es auf beiden Seiten
auf dem Teil naeh dem Kern kleine Einschnürungen. Dér Rand
des Fliigels ist infolge dér Fossilisation beschadigt. Auf dér
Rückseite de-s Fliigels ziebt sicli ein sehr starker Ader entlang
und. parallel mit ilim zielien sicli von dér Innenseite des Kernes
mebrere kleinere Adern bogenförmig in dér -Richtung des unte-
ren Randes. Aus diesen parallel gebogenen Adern entspringen
nocli me'br diinne kleine Adern, welehe die ganze Oberfláche
des FMigels netzartig überzieben.

In dér filteren palaobotanisehen Literatur fiúdén wir
bere-its diese scliöne Frueht: Goeppert beschrieb sie unter dem
Xamen Acer giganteum uncheine ahnliehe Frueht ist unter dem
Xamen Acer otopterix Goepp. bekannt. In dér spateren Lite-

ratur treffen wir diese beiden Xamen abweclíselnd, wo es sicli

um die Frueht dér Tarrietia liungarica handelt. Zweifel habén
allerdings hinsichtlich" dieser Frueht einige Palaobotaniker
béréits gehegt. So hat Unger (Pflanzenreste von Preivali, S. 5.

Fig 1.) nachgewiesen, dass diese Frueht nitcht zu Acer, sondern
zr Gattung Centrolobium zu bringen ist, docb hat stíhon aueh
Goeppert (Palaeontogr. II.) darauf hingedeutet. dass ihre.

heutige Verwandtschaft eventuell unter den Malpigaceen zu
suchen ssi. Dieser Auffassung hat sich dann audh Schimper
angeschlossen. Heer erwahnt die Frueht gleiehfalls aus dér
Flóra von Oeningen, als die Frueht vonv Aeer otopterix, doeli

bemenkt er dazu:
, ;es ist keine lebende Ahamart mit so grossen

Iriichten bekannt, es bildet daher die vorliegende Art einen
eigentiimlichen ausgestorbenen Typus“. Ausserdem beschreibt
Heer die Frueht aueh in seiner Arbeit iiber die ,-Aliozane Flóra
von Island (p. 152.) und bringt sie sogar in Zusannnenhang mit
den dortselbst gefundenen Acer-Bláttern. Dass das Fossil nicht
zu Acer gehört, hat bereits Pax (Alonographie dér Gattuug Acer,
Engle-r Bot. Jahrb. VI.) naher erörtert. Alenzel beschrieb
dagegen nocli im Jahre 1910 (Pflanzenreste aus dem Po.sener
Tón) ein Bruchstiick dér Frueht unter dem Xamen Acer
otopterix.

Endlich erwahnt Krausel diese Frueht im Jahre 1919 (Die
Pílanzen des schlesisehen Tertiars), teilt jedoch nicht melir
die Auffassung seiner Vorganger und ist davon iiberzeugt. dass
es sich nicht um eine Acer-Frucht handelt. Über die Idee von
Goeppert und Schimper, dass die Frueht eventuell zu den Mal-
pighiaeeen gehört, schreibt er wie folgt: ,-Ob diese Ansicht
richtig ist, ist zum mindestens sehr fraglich“ und setzt spiiter
íolgendermassen fórt: ,,So bleibt beziiglich dér Zugehörigkeit
zr rezenten Pflanzenwelt, abgesehen von den Malpighiaceen,
vielleicht nocli die Familie dér Leguminoseen zum Vergleieh
iibrig. Dieser wiirde sich zu erstrecken habén auf die Tribus
dér Dalbergieae.“

lm Jahre 1922 beschrieb Krausel (Verh. Geol. Aliiul). Gén.
Xederland en Kol. V.) einen fossilen Baumstamm aus dér
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Tertiársdhiokte von Süd-Sumatra unter elem Xamen Tarrieti-
oxylon sumatrense und vergleickt ikn mit dér rezenten Art
Tarrietia sumatrana Miq., doch tt er von Frückten keine
Erwáhnung. R. W. Brovn bringt in einer seiner Arbeiten (Prof.
Paper 186. Pt. 58. 1937.) Acer-Frücbte von sehr betrachtlicher
Grösse, auf Grund dér Abbildungen sdheinen diese jedoch nidht
zr Art Tarrietia bungarica zu gehören.

Unsere Frucht is von den heute lebenden Pflanzen zweifel-
l?. dér Gattung dér Sterculiaceae zuzuveisen, wo sie mit dér
Frucbt dér Tarrietia javanica Bl. vollauf identifizierbar ist.

Tarrietia javanica Bl. lebt beute auf dér Westseite dér Insel
Java, in dér Ebene, sebr zerstreut im Regenvald. Sie hat
gefingert zusammeugesetzte Blatter. velbe absolut ganzrandig
sind. Dér Baxxm, dessen Hbe 40 m. und dér Durchmesser des
Stammes % m. im Durclisebnitt betrágt, besitzt kein aulfallen-

des Áusseres, doch ist er végén seiner Acer-ahnliehen Frucbt
Avoblbekannt. Ilire Frucht misst in dér Lángé 7.5—9.3 cm., die

Breite des Fliigels beláuft sich auf 1.4—2.8 cm., die Lángé des
Ivernes betragt 1.6—2.0 cm. und seine Breite 1.1—1.3 cm. Eine
jedo Frucbt hiingt auf einem separaten kleinen Stengel. ist alsó

keine Spaltfrucht mit zvei einsamigen Teilfrücbtcben, vie jene

des Acer. (IV. Tafel.)

f



Rásky:
Tarrietia hunjíarica n. si>.

Földtani Közlöny 1950.

IV. tábla.

1. ábra. Tarrietin hungarica n. sp. termése. (Frneht.)

>_ ábra. Tarrietin jatranicn Rt., leveles ág termésekkel.

tZweijr mit Früchten. — Rumphia, Tab. 172 e.)





A solymári barlang faszénmaradványai
(A Szegedi Tudományegyetem Növénytani Intézetében készült dolgozat.!

(iBF.r.l'SS PÁL — SZÁLA I ISTVÁN

A solymári barlangból kiásott faszénmaradványok mikro-
szkópi feldolgozása a Gothan által leírt módszer szerint történt,

amely a barnaszenek és a praehistor ikus faszénmaradványok
prepalására igen alkalmas. 1 A széndarabkákat AÚasz helyett
viaszgyanta keverékével itattuk át.2 A felragasztott metszetek-
bl a beágyazó anyagot el kellett távolítani, mert a Gothan által

ajánlott glicerines vagy alkoholos készítmények a meghatáro-
zásokhoz nem nyújtottak eléggé világos és áttekinthet képet.

Az alig babszem-, nagyobbrészt búzaszemnagyságú szén-

darabkák száma — eltekintve a kisebb „detritus“-októl — 32

volt, 23 darabból metszet készült, a többieket pedig porított álla-

potban vizsgáltuk (macerátum), utóbbiak azonban már újabb
fajokat nem tartalmaztak. A 23 darabból 69 mindhárom irányú
metszet készült, amelyek Taxus, Pinus és Larix fajoknak bizo-

nyultak, éspedig 6 próba Taxus, 9 próba Pinus és 5 próba Larix
fájából származott. Három széndarabka meghatározása nem
sikerült, de a felismerhet bélyegek alapján minden bizonnyal
a Taxussal identikusaid. (Lásd V. tábla.)

1. Taxus baccata L. Az ersen szenesedet! darabkák csak
egy, néhol másfél évgyrre terjed vastagok. A gyantavezeték
hiányzik. A metszeten látható kisebb üregek részben az anyag
deformálódása során, részben pedig metszés alkalmával kelet-

keztek. A bélsugarak finomabb szerkezete a szenesedés követ-
keztében felismerhetetlen, csupán az egyrétség volt megfigyel-
het. A porított anyagban (maceratum) a tracheidák spirális

falvastagodását és a radiális falak udvarosgödörkéit kétségte-
lenül fel lehetett ismerni. Hosszparenchymát nem lehetett meg-
figyelni. A traoheidák keresztmetszetei aránylag kicsinyek,
hozzá hasonló traeheidás fenynk a Taxuson kívül nincs.

Keresztmetszeti képe csupán a Taxussal egyezik meg. Érdekes
jelenség, hegy a keresztmetszeti képen egyes tracheidák átméri
valamivel nagyobbak a többieknél, úgyhogy szinte nagyobb
tracheidájú gócok keletkeznek. Az 1 mm2-re es tracherda

1 W. Gothan: Ülber die Praparation von Braunkohlenhölzeru zr
mikroskopischen Untersuehung. Naturwiss. Wochetnschr. 19. — Gothan

—

Potomé: Palaoibotanisehes Praktikum. Berlin 1913.
2 Sárkány: Bot. Közi. 1939. 5—6. fz. p. 331.
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száma: 1298. Ehhez hasonló magas szám csak a Taxusban for-

dul el. A kérdéses fenyfáié tehát feltétlenül Taxusból szár-
mazik.

2. Pinus silvestris L. (?) A darabkák keresztmetszeti képén
másfél-két évgyr figyelhet meg. A gyantavezetékek inkább
az szi farészben helyezkednek el és itt is közelebb a tavaszi
fa részhez. Amíg az epithel-sejtek hiányában a Larix és Picea
fajoktól való elválasztás lehetetlen volt, addig a bélsugarak
finomabb és jól felismerhet szerkezete alapján a kérdéses
szén feltétlen Pinus jelleget árul el. A bélsugarak faparenchy-
mából és haránttracheidákból állanak, az utóbbiak általában
mint szögletsejtek jelennek meg. A bélsugár falában egy kérész- .

tezési mezban egy — az egész mezt kitölt — nagy, egyszer
gödörke van (pionid-típus). A haránt tracheidáknak- a fogazata
jól látszik. A haránttracheidákban a fogak

.
elég hegyesek,

st egyik-másik léc a vízszintes falakat össze is köti. Ez a Pinus
silvestris sajátsága, szemben a P. montana és a P. nigrával.

amelyekben ilyen átér lécek nemigen fordulnak el, így nem
lehetetlen, hogy a kérdéses feny valószínleg a P. silvestrisbl
származik. Ez azonban csak valószínség, mert a pontos diagnó-
zist megfelel anyag hiányában minden kétséget kizáróan nem
lhetett megejteni. Az sem lehetetlen, hogy a kérdéses szén a

Pinus rotundából származhatott-

3. Larix (?). A széndarabkák általában két évgyr vasta-
gok. A hosszgyantavezetékek felismerhetk, st a sárga varna-
tarcalom egyikhen -másikban még látható is, ellenben az. epithel-

sejtek szerkezete felismerhetetlen, többnyire hiányzik.

A szén hosszmetszetei közül csak a tangentiális nyújtott

némi támpontot. A radiális metszet hiányában a szándarabkát

porítottak és így egyes bélsugárrészleteken a. bélsugárparen-
chyma egyszer kis gödörkéi, — egy-egy keresztezdés! mez-
ben 4—5 és a haránttraclieidák felismerhetk voltak.

A recens fajokon is nehezen megtalálható, különben is rit-

kán elforduló hosszparenchyma jelenlétének vagy hiányának
megállapítása az ersen töredezett hosszmetszeten kétséges, a

keresztmetszeteken pedig egyetlen gödörkés harántfalat sem
lehetett találni, így a meghatározásban nélkülözni kell. A ma-
ccrátumban egyetlen esetben megfigyelt radiális ikergödörkék
alapján a Larix jelleg jutott túlsúlyra, de az sem lehetetlen,

hogy a. szén Piceóból származik. Egész pontos diagnózist anyag
hiányában nem lehetett- megállapítani.

Ha a fenti eredményeket klimatikus és növényföldrajzi
szempontból értékelni akarjuk, megállapíthatjuk, hogy a Taxus,
Pinus és Larix elfordulások Solymár tengerszintfeletti 'magas-

ságában a mainál hvösebb és csapadékosabb éghajlatra mutat-
nak. Fel kell tételeznünk — mivel embernyomokat nem találtak
—

, hogy a faszéndarabok a közvetlen környezetbl erdtz vagy
villámcsapás következtében kerültek lelhelyükre. így Solymár
környékének flórája a mai vegyes lombos erdségtl eltéren
talán túlnyomórészt fenyvesekbl állhatott.-



197

Th'? charcoal reinnants of the Cave of Solymár.

by P. Greguss — /. Szálai.

The sma.ll pieces of ohiareoal emanating froni the cave of

Solymár are probably due to forest-fire as no traces of humán
dwellings were fond. The 23 pieces examined Avere identified
as species of Taxus, Pinus and Larix-

We eould only find one or one and a half annual rings
Avirhout resin canals in the sections of six charcoal pieces. The
smaller or larger caA'ities in the seetion Avere probably caused
by burning and by the cutting. The finer construction of the
rays Avas unrecognizable oAving to the high-degreed combustion:
Ave could only observe the uniseriate condition. Bút Ave could
doubtless see the spirál thickenings of the traeheids and the
pittings of the radial Avalls in the macerated matériái. There
Avas no longitudinal pirenchyma in the seetion. The traeheids
numbered 1298 per mm2

.

On the other hand AA-epercepted the Pinus character in the
seetion of nine pieces of charcoal. There mere 1,5 :—2 annual
rings in tlieir eien there tliey Avere eloser to the spring Avocd.

While —- as the epitliel cells Avere lacking — it Avas impossible
to distingnish them from the species of Larix and Picea, the
finer construction of the rays disclosed Pinus origin. Teli zig-zag

thickenings of the nay-traeheids Avas Avell visible. As the latter

Averre leng, the Pinus silvestris origin beeame obAÚous. Bút as
these peculiarities Avere only sporadic, the charcoal might alsó

be deriA'ed from Pinus rotundata.
Fíat6 species of charcoal oroginated quite doubtless from

Larix. The sections contained íavo annual rings. The epitliel

cells of the resin canals Avere unsuitable fór a definition. 1—

5

•smail pits Avere i nne transA'erse sectional field of the ray-
parenchyma. It Ava 3 hardly possible to establish in the heavily
broken longitudinal seetion the presence or absence of the

longitudinal parenehyma AA'hich in itself is rare enought and
difficult to find in recent species; nt a single ray-Avall could
be obserA'ed in the transA’erse seetion. In the charaetenisíic signs
only the Larix-character Avas in preponderance, bút the char-

coal might alsó be derrved from Picea. A more exact definition

Avas impossible OAving to the smallness and the poor quality

of the matériái.
0

If Ave Avish to A-alue the above mentioned results from di-

ni atic and geobctanical acpect, AAe mav eome to the conclusion
that the Taxus. Pinus, and Larix oecurences in the level of

Solymár indicate a cooler and rainier climate than our present
one. To-day no pine foreste are perceptible around Solymár or

in. the entire Transdanubia. As humán traces were nt found
Ave must suppose that the charcoal pieces Avere driven by flo-

Aving Avater or storni to tlieir ac-iual finding places. It is there-

fore possible that the Flóra of Solymár consisted mostly of

pine foreists in dÍArergence of the mixed foliar forqst of to-day.

íTahié V.)
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IRODALOM — L1TERATUR.

J. v. Wiesner: Die Rchstoffe des Pflauzenreiohes. II. Bd. 1928.

Hcllendonner Ferenc: A fenyiélék fájának összehasonlító szövet-
tana. 1913.

Sárkány Sándor: A sze' eta-barlang faszénmaradványai. Bot. Közi. 1935.

Fekete—Blaltny : Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a

magyar állam területén. 1913.

Saharád t: Mikrophotograpliischer Atlas. 1942.

Greguss Pál: A fontosabb feny genusok meghatározása szövettani
alapon. Acta Botanica. 1948.

„Ha a kritika csak öt- vagy tízszázalék igazságot is tartal-

maz, úgy az ilyen kritikát is üdvözölni kell, meg kell figyelme-

sen hallgatni és ki kell hámozni belle az egészséges magot.

Ellenkez esetben, ismétlem, odajutnánk, hogy befogják a szá-

ját az 'egyébként a szovjetek ügyével szemben teljesen odaadó

emberek százainak és ezreinek, akik még nem eléggé gyakor-

lottak kritikai munkájukban, de akiknek a szájával szó! maga
az igazság.

44

Rákosi



Greguss—Szalui :

8olymár i faszó

m

1

1

ara <1v á n yok

•

Földtani Közlöny 1950.

V. tábla.

Taxus sp. keresztmetszet.
Transverse seetion.

Piiuis (silvestris ?) vad. in.

ttadial section.

Larix (.’) keresztmetszet.
Transverse section.





A Solymári-barlang rétegviszonyairól

VÉRTES LÁSZLÓ

Budapest környékének egyik legérdekesebb barlangja a
Solymári- (ú. n. Ördöglyuk) barlang. Solymár községtl Ny-ra
emelkedik a Zsíroshegy. Ennek ÉK-i oldalában kfejt van
s közvetlen fölötte találjuk a barlang K-re néz kerek nyílását.

Mintegy 30 métere É-felé van a barlang másik nyílása, a bol-

tozatos kijárat. A barlang triász dachsteini mészkben kép-
zdött bonyolult üregrendszer. Helyenkint a hévvizek nyomait
is megtaláljuk, benne kristályos gipsztömzsök és aragonit alak-
jában. Az irodalom viszonylag keveset foglalkozik vele. El-
ször Koch Antal említi a Földtani Társulat szakülésén
felolvasott dolgozatában 1868-ban, majd ugyancsak
foglalkozik vele a Földtani Közlöny 1871. kötetében. 1923-ban
Thirring Gusztáv említi meg a Budai Hegyek kalauzában, a
következ évben pedig Bekey I. G. a Túristák Lapjában közöl
eléggé részletes leírást, st térképet is a barlangról. Ez a

(Kmetty—Sziits-féle) megbízhatatlan térkép ma is az egyetlen
barlagunkról. 1936-ban Jelnek János részletes vezet fiize-

tecskét ad ki, kizárólag túrisztikai szempontok figyelembe
vételével. A 40-es évek elején néhány rövid utalást találunk a

Barlangvilág és Barlangkutatás hasábjain. 1944-ben dr Rotari-
des Mihály cikke, „Praeglaciális csigák a Solymári barlangból44

címmel a Xemzeti Múzeum Annalesében jelent meg-

Már Bekey jelzi, hogy a Kiskörút agyagában sbölény (?)

lábszárcsontját találta és Jelnek is említi, 'hogy a Denevér-
terem-ben és a Sártorok-ban slénycsontokait ásott ki, de az
anyagot hivatalosan nem vizsgálta meg senki. Önkéntes munka-
társaimmal 1939-tl ástam a Denevérterem szürke agyagában
(1. ábra) és mintegy két éven keresztül gyjtöttem—belle a
gazdag jégkori faunát, melynek egy részét a Földtani Intézet-
ben 'határozták meg. A cseppkvel ersen bekérgezett csontok
legalább 98% -át az

Ursus spaeleus Roesenm. legnagyobbrészt nstény állatok-

tól, és kb. 30—40%-ban bocsoktól és újszülöttektl fennmaradt
csontjai alkotják, tékát feltételezhet, hogy a barlang egykor a
barlangi medve szülhelye volt. Ezenkívül legnagyobb szám-
ban szerepelnek a

Félts spaelea Gldí. hatalmas példányainak maradékai.
Gyakori a
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Cervus elaphus L. Elfordulnak:
Centis l-upus L.

Vulpes sp.

Rupicaprci rupicupra L.

Cricetus sp.

Coelodonta antiquitatis Blumb.
Hyaena spaeiea Goldif. (Csak egy koprolithtal szerepel.)

Equus woldrichi Ant.

Equus sp. (kistermet) és két meghatározatlan denevérfaj-

Az állattársaság kétségen kívül fjégkori, alakjai eléggé
általánosak, legfeljebb az elaphoid szarvas gyakori jelenléte

mutatna enyhébb, lomberds kiimára, amit részben ellensú-

lyozni látszik a steppe-jelleg Equus woldrichi (egy állkapoc-
csal képviselve). Feltn a taránd teljes hiánya. A rétegösszlet-

ben külön íaunisztikai horizontokat megállapítani nem lehe-

tett ,valamelyik wiirm interstadiálisnak, valószínleg tehát

aurignacinak legfeljebb protosolutréinek határozhatjuk meg.
Itt kell megjegyeznem, hogy azóta a barlang járatainak majd-
nem teljes hosszában sikerült megtalálni a barlangi medve
csontjait.

1. ábra.

1. Sárga, iiolocón anyag. 5. Sötétszürke pleisztocén agyag.
2. Cseppkréteg (mezolit?). 6. Sötétvörös pleisztocén agyag.
3. Világosbarna pleisztocén agyag. V. Szarúköve- breccsa.
4. Sziii ke pleisztocén agyag. 8. Szilklafenék.

A Denevérterem kitöltésének vastagsága 3,50—4 m (1. 1.

képet), Ennek felásása után rendszeresen átkutattuk az egész
bejárati szakaszt, s a Kiskörút bolygatatlan sötétvörös agyag-
jában megtaláltuk a praeglaciális korú jávorszarvas teljes
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csontvázát in sitn, mellette gazdag kísér állattársaságot, b és

változatos mikrofaunával. Ezt az anyagot annakidején Kretzói
Miklós volt szíves átvenni feldolgozás céljából, míg a csigákat
Rotarides tárgyalja.

Már a munka folyamán feltnt, hogy a jávor, mely két-

ségtelenül egy darabban kellett, hogy a barlangba kerüljön,

hogyan férhetett he az alig 1,5 m átmérj bejáraton, továbbá
érthetetlennek tetszett az a körülmény is, hogy az idsebb —
riss — kitöltés több méterrel magasabban fekszik, mint a fia-

talabb würm-agyag. Felmerült egy másik bejárat lehetsége,
s ezért 1943-ban Venkovits Istvánnal bemásztunk egy kürtt,
mely a lelhely felett van, s majdnem a felszínig nyúlik.

A kürt végében sikerült megtalálnom a sötétvörös agyagot é >

benne a kort feltétlen meghatározó csontokat.

Közben munkámat a háború félbeszakította, de felszabadu-
lás után a Piliszentiványi Kszénbánya R. T. vezetsége fel-

szerelést és munkaert bocsátott rendelkezésemre, s így a pro-

blémákat tisztázhattam.

Ez az ásatás 1946 IV- 25-tl V. 15-ig tartott. Pontos térké-

pet vettünk fel a kszénbánya mérnökével az egész bejárati
szakaszról, ennek alapján elkészítettem a járatok három-
dimenziós vázlatát (2. kép.) a rétegtani viszonyok könnyebb
áttekintése céljából. A gipsz-térképen kitnik, hogy a II. lel-
hely, mely jelenleg csak a (D) Kiskörúton át közelíthet meg,
egyenes folytatásában fekszik a B kürtnek és a meredek szög-

ben felnyúló J kürtnek. Méréseink szerint a J. legmagasabb
pontja felett csak mintegy 2,5 m földréteg van a hegytetig,
ahol azonban nyoma sincs semmiféle leszakadásnak, vagy
töbörnek. A jelzett ponton lemélyített próbagödötben (i.) meg-
találtam a vörös agyagrétegét és azokat a nagy szikladarabo-
kat is, melyek nem sokkal a felszín alatt a zsomboly hajdani
szájában, szorosan egymásmellé helyezkedve elzárták annak
kijáratát, s melyek késbb sem engedték a földet töbörszeren
berogyni a kürt fölött.

Ezeknek alapján a praeglaciális kitöltés létrejöttét és

elhelyezkedését a következképen magyarázhatjuk: A jelenlegi
(A) bejárat még nem létezett. Helyette a hegy tétjén nyílt az
i. zsomboly, 'melybe állatok és törmelék zuhantak be. Idk folya-
mán az a zsomboly teljesen betöltdött a felszínig és a hajdani
nyílásba nagy szikladarabok ékeldtek be. Ez a folyamat még a
ross-jégkorban játszódott le, mert a hajdani zsombolykitöltés-
ben csupa praeglaciális leletet találhatunk. Ettl kezdve egé-
szen a würmig a barlangnak nem volt kapcsolata a külvilág-
gal. A, mostani bejárat a wnrmben nyílt meg. A fjégkori
kitöltés kzet jellege és a csontok elhelyezkedése arra enged
következtetni, hogy a barlangszáj eltt folyó patak gyakran
önthette el a barlang járatait- Eközben elmosta a B. kürtben
felhalmozódott vörös agyagot és levitte a D-n, E-n keresztül a
barlang mélyebb szintjeibe- Így a kisebb ellenállás irányában
lefolyást keresve utat mosott magának, de benthagyta az
agyagot a B. kürt fenekén, a II. lelhelyen. A vvürm kitöltést



2. ábra. A barlang háromdimenziós gipsz-térképe.

(Méret: 1:400. Jelmagyarázat a szövegben.)

bejárat közelében éltek, ott pusztultak el és a patak vize hozta

ket mai helyükre. Megjegyzem, hogy a barlang belsbb részei-

ben, ahol még biztosabb, hogy nem élhetett a barlangi medve,
és nem is juthatott be élve, pl a Guanóteremben is találtam
csontokat, melyeken nem volt semmiféle koptatás látható.

is a víz szállította végig a barlang járatain és lerakta nagyobb
tömegekben az (F.) Denevérteremben, az I-es lelhelyen. Az itt

lév számos medvecsont ellenére annak, hogy kopás nyomát
nem lehet rajta felfedezni, kétségtelenül másodlagos helyen
van. Xem képzelhet el ugyanis, hogy a barlangi medve
lemászott a közel 20 m-es függleges kürtn egészen a (H.)

Kupolateremig, hanem sokkal valószínbb, hogy valahol a



Nyílt kérdés még', hogy az I-es lelhelyen legalsó rétegként
talált vörösagyag azonos-e a praeglaciális agyaggal? Sajnos,
ezt eddig nem sikerült eldönteni, mert a begyjtött csontok
Kretzoi szerint nem bizonyultak elegendnek a kor megihatá-
rozására.

A rétegek keletkezésének és elhelyezkedésének fentiek
alapján való magyarázata annál is inkább megnyugtató, mert
az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a ma is járható üreg
barlangjainkban a legrégibb üledékek is csak würm-korúak.
Azok a lelhelyek, ahol ennél régebbi faunát találtak, hasa-
déit, vagy zsombolykitöltések (Püspökfürd, Villány, Csarnóta,
Beremend)' vagy teljesen kitöltött barlangok, (Polgárdi, Betfia,
Gombaszög) vagy pedig egykor kitöltött, s utólag újból
kimosott üregek, mint Csákvár s mint a mi esetünkben Soly-
már is.

Végül megemlítem, h'ogy az ásatás folyamán feltárattam
egy töbröt, mely a bejárattól 31 m-re Ny—ÉNy-i irányban
mélyedt a hegy tetején. Itt 2,5 m-t függleges irányban leásatva
sikerült bejutnom a töbör alatti zsombolyba. Díszítetlen kora-
hallstadti-korú cserepek mellett (amilyeneket különben a f-
bejáratban a Kijárat eltt is találhatni) néhány recens állat-

csontot is gyjtöttem. (Görény, ló.) Az ersen korrodált falú,

bonyolult üregben 8—10 méter után iszapos, agyagos kitöltés

zárja el a további járatot- A mérések alapján az Óriás-folyosó,

vagy a Farkasverem fölé helyeztem ezt a zsombolyt, s valóban,
néhány hónappal az ásatás után Puskás Lajos és Jakucs László
a Farkasverem felett kürtt másztak be, benne agyagot
s csontokat találtak- Megtekintettem a kürtt s megtaláltam
benne a küls zsombolykitöltéssel azonos szín beomlást s abból
barlangi medve-fogat (!) és egy kistermet, a mai tatár lovakhoz
hasonló ló recens csontjait (felkarcsont, metapódiumok, két
maxilla és egy teljes, de rossz megtartású koponya), valamint
emberi bordákat és egy emberi tibiát találtam. A recens-
leletek kora nyilván megegyezik a küls zsombolyrészben
talált leletekével, tehát kora-hallstadti. Feltn csak az ugyan-
abban a rétegben lelt barlangi medve-fog, mely jelzi, hogy a
zsomboly már a jégkorszakban megnyílt, s a hallstadt után
tömdött el.



Rövid közlemények

Módosított szögfelrakó

hazai elállítása 1

Balogh Kálmán

A geológusok által használt szögfelrakónak- (transzportör)

az a hátránya, hogy csak irány kijelölésére alkalmas; az irány-
vonal és a rámérend távolság meghúzása már külön eszközöket
és mozdulatokat igényel. Nagy könnyebbséget jelentene mind-
nyájunk számára, ha a most ismertetend mszer hazai, töme-
ges elállítása lehetségessé válnék.

E szögfelrakó lényege az, hogy középpontja egy teljes kör-

negyed eltávolítása révén hozzáférhet; a körnegyed egymásra
merleges szárain pedig milliméterbeosztás van. A mszer egy
küls, fokbeosztással ellátott körgyrbl és egy bels, a kör-

gyrben mozgatható körlapból áll. Takarékosság céljából s

a'z eszköz használatának megkönnyítésére a többi körnegyedek-
bl is ki vannak metszve egyes darabok.

Használata: A körgyrt a milliméterpapíron beállítva

egyik kezünkkel rögzítjük, másikkal az egyik milliméterbeosz-
tású sugarat a kívánt irányba fordítjuk s ennek mentén a meg-
felel távolságig vonalat húzunk, illetve ott pontot szúrunk le.

1ránykijelölés és távolságmérés tehát egyetlen mozdulattal
lehetséges. Dlés és csapásirány a két merleges sugár mentén
ugyancsak egyszerre húzható meg.

Kivitelezésére három lehetség kínálkozik: 1. A körlap sze-

gélyén körbefutó horonyék a körlapot maradandóan helyezi el

a körgyr körülfutó vésetében. A körgyr ez esetben két.

süllyesztett csavarokkal összeilleszthet félbl áll. 2. A bels
körlap a körgyrbl kiemelhet; a két rész egymásbacsiszolt

pozitív, illetve negatív kúpfelületek mentén érintkezik. 3. A 2.

eset változata: a körgyr és körlap két függleges hengerfelii-

let közé iktatott, körbefutó vízszintes párkány mentén érintke-

zik, az érintkezés metszete törtvonalú.

A mszert kemény celluloidból, vagy valamilyen — a papírt

nem piszkító — fémbl lehetne elállítani.

1 Elcladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1950 február 16-án t ámított

.szakülésén.



Szemle

Földtani idmérés a stroncium módszer segítségével.

(Louis ÁhrenS: Bulletin of the Cteol • Soc of Am • 1949. II.)

Már 10 évvel ezeltt' vetette fel Gotdsclnnhlt, Halni és WalUnff
annak lehetséget, hogy a rubidinmnak stronciuinmá való radioaktív

bomlását földtani idmérésre hasizma jók fel. Azóta többen foglíal-

keztak e kérdéssel és egyeseik negatív eredményre jutottak. Ez a

dolgozat az említett véleményekkel szemben, a módszer használ-

hatóságát bizonyítja és rámutat a módszer elnyeire az eddig

használatos idmérést módszerekkel szemben.
A. rubidium két izotópból áll: a Rb 87. 272% -bán a Rb 85*

72.8%-ban alkotja a rubidium anyagát- A Rb 87. aktív bomlási

folyamattal bomlik el stroncium 87-té.

A radioaktív bomlás folyamata a következ képlettel fejez-

het ki:
. N= No — Át .

ahoilis No jelenti az eredeti atoüiiek számát. N pedig a t idutáni
keletkezett atomok számát. Á = & bomlási állandóval, azaz a felezési

állandóval. Fenti egyenletben esetünkben N és N0 a Rb atomokra
vonatkozik, N0— N tehát az elbomlott Rb 87. atomok száma a kelet-

kezett stroncium atomok számával egyenl-
A Rb felezési ideje még geológiai mértékkel mérve is hosszú

id és a legrégibb ásványokban is csak jelentéktelen mennyiség
Rb bomlik el.

_ .... ,

Egy ásvány korának módszerünkkel történ meghatarozasa
elssorban tehát azon a pontosságon múlik, ahogy a felezési

állandó, a Rib % és a stroncium % megállapítható.
A felezési állandóra vonatkozólag Hahnnak és Rotenbachnak

két régi meghatározása 9-2 . 10 12 és 6.0 . 10 12 évnek megfelel értéket

szolgáltatott, újabb, iudirekt meghatározásokat Strassmann és

Walling végeztek, összehasonlítva az ólommódszerrel mért kor-

meghatározással a talált mennyiségeket. Az így kapott értékek
valami vel kevesebbnek, 6-3 .10’° évnek adódtak (azaz gyorsabb

bomlást mutatnak). ;

Eklund 1946-ban történt legújabb laboratóriumi meghatározá-
sai a Rb 87. felezési állandóját 5.81 • 10 10 évnek mutatták. Ezt az

értéket használták fel a legtöbb eddigi stroncium kormeghatáro-
zásoknál.

A Rb 87. és a stroncium 87. izobár elemek, azaz tömegük azo-

nos, a magok prótonszáma azonban különböz (Z =Rb esetében 37.

stroncium esetében 38). A magstabilitás szabályai szerint az olyan
izobárpárok, melyek között csak egy egység Z a különbség, nem
stabilok. Az átalakulás gyorsasága azionban az atommagok ,

spin-
jének (,,perdiiletének“) függvénye. Minél nagyobb ugyanis ennek
különbsége- annál lassúbb az átalakulás. Ezekbl a megállapítások-
ból következleg a Rb lassan bomlik stronciummá.
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A cikk ezután részletesen foglalkozik a juvenilis Rb és stron-
cium geokémiájával. Goldschmiclt 1937-ben a földkéreg rubidium-
tartalmát 0.032%-ban állapította meg. Nem tartozik tehát a Rb a
ritka elemek közé- Önálló ásványt nem alkot, hanem kálium és
cézium ásványokba lép be. A kési pegmatito-s és hidrotermális
fázisban a Rb elssorban lepidollitban és hidrotermál mikroklinban
koncentrálódik. A lepido.it a ritka rodiciten kívüli az az ásvány,
amelyben a Rb legjobban feldúsul. Elfordul még a Rb az
amazonitban, piollucitban, zinwallditban, a lithiumgazdag muszkovi-
tokban. A legdúsabb felhalmozódása a Rb-nak a ritka pegmatit
ásvány: a rhodizit. a legközönségesebb felhalmozódás: a lepidolit.

Kevesebb Rb tartalmat találtak még leuciitban. szanidinban és
phlogopitban.

Az elbomlásra jellemz az alábbi táblázat:

Ha egy lepidolit átlagos Rb tartamát 1.5%-nak vesszük, ebbl
2000 millió év alatt 0.01 % stf'bncium
1000 millió év alatt 0.005 % stroncium
500 millió év alatt 0.0025% stroncium
250 millió év alatt 0.0013% stroncium
100 millió év alatt 0.0005% stroncium

keletkezik. A mennyiség kevés ugyan, de spektroszkópos módszer
segítségével kimutatható.

A juvenilis stroncium geokémiáját tárgyalva, az értekezés
megállapítja, hogy a földkéregben kb. ugyanannyi stroncium van,
mint Rb és ebbl a stronciumból kb. 0-5—1% radiogén. A két elem
geokémiai természete durva vonásokban hasonló. A stroncium is

nagyméret kation. A stnuncium rádiusza 1.27 A, a Rb ioráidáusza
1.49. A. Mindkett -kedvez elhe-'yezést talál a szilikát-rácsokbau.
Finom vonatkozásokban a két elem között az eltérés, természetesen,
meglehetsen nagy, ami a küls elektronpályák jellegébl követ-
kezik. Miután a Sr-nak iorádiusza a káliumnál kisebb, a kálium-
ásványoknál korábbi fázisban koncentrálódik ellentétben a Rb-mal.
melynek iorádiusza nagyobb lévén a káliumnál a késbbi fázisban
marad. A káliumásványok keletkezésekor a Rb és a Sr tehát ellen-

tétes elemek.
Ennek köszönhet, hogy pl. a lepidolitban közönséges Sr (nem

radiogén) úgyszólván nem fordul el. Mattauch szerint a kalifor-
niai (Pala) lepidolit radiogén Sr tartalma felülmúlja a 99.7%-ot.

A pegmatitok iúikrokliinja esetében a helyzet ugyanez Az amazo-
nitban kb. 75% a radiogén Sr.

Miután a fentebb felsorolt ásványok közül a lepidolitok a

legközönségesebbek és ezekben uralkodik a radiogén Sr, ezek az
ásványok használhatók fel tömegspektroszkópiaii analízis nélkül,
tehát a gyakorlati -célnak legjobban megfelelen a kormeghatá-
rozásra.

Az értekezés részletesen tárgyalja a Sr és Rb viszony mennyi-
ségi meghatározását. A meghatározás spektrokémiai út n történik
és a következ pontosságot követeli meg: Rb esetében 2.5—0.5%, Sr
esetében 0.02—0.002%. Az eddig használatos módszerek e meghatá-
rozást -f — 5% hibára korlátozzák. A meghatározás szénelektródák-
kal direktáramkörhen, azonlcs gerjesztési potenciálon való száll a-x-
tással történik.

A Sr 4007-es spektrumvonala és a Rb 4202-e<s -spektrumvonala
használható legjobban a szomszédos vonalak zavaró körülményeit
kiküszöbölve, a mérés cé jára. A geológiai id és az említett két
spektrumvonal intenzitásviszonya abból következik, hogy az inten-
zitás a koncentrációval arányos.
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Az intenzitás I= K.Cu, aholis K = állandó, n emissziós faktor,

ín értéke közel van az egységhez, illetve azzal azonos, na a kelet

kezett energiának önabszorbciója nincs). A meghatarozas Pascnen-

rendszer spektrográffal a legcélravezetbb es az a » \ a n> >

savval történ feltárása után Sr és Eb fluondok formájában tör-

ténhet Nincs tehát szükség Sr és Eb mennyiségi meghatarozasai a-

elegend meghatározni a fentemlített két spektrumvonal intenz i

sáliak viszonyát. Ez a meghatározás a mennyiségi spektrtoiszkopi

(kémiában használatos logaritmikus réssel ellátott takarokorong

segítségével aránylag egyszeren végrehajtható. A meresek ne».

szeres ismétlésével 10—15% pontosságot lehet elerm az egyes vizs-

gálatok között.

A módszer alkalmazásának alsó határát a radiogén Sr elválasz-

tásának lehetsége szabja meg. A Sr-nak négy 'izotópja van (Sr

88. 82 6% Sr 87. 7-02% — ez a radiogén Sr — Sr 86. 9.86 /o, Sr 84.

0-54%). Áz izotópok elkülönítése tömegspektroszkóppal, vagy az

optikai spektrum hiperfinom vonalainak segítségevei hajtható

végre.

Az ásványszemek kiválogatása optikai úton történik. 0.06 mm
alatti szemnagyságra porított anyag királyvizes, majd hidrogen-

fluoridos kezelés után kerül az ívfénybe.
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A módszer segítségével eddig kb. 30 lepidolitot és több egyéb
ásványt vizsgáltak meg. A kapott eredmények közül a kiemelke-
dbbek a következk:

Strassmann és Walling (1938-ban) DK Manitoba lepidol itjá

t

1800 mili évesnek találta. Halni 1943-ban a svédországi Varutresk
pegmatitjának pollucitját 530 millió évesnek találta. Ugyanerrl
a lelhelyrl Eklund mikroklinben vegezve a mérést, 1700 millió
évet kapott-

4
Ishibasi és Ishihara a koreai lepidolitokat vizsgálva, 1020 millió

évét kapott eredményül.
A kaliforniai kréta és kés jura batholitokat (Pala) 100—150

millió évesnek mutatja a Sr módszer, ugyanezek héliummódszer-
rel 120—130 millió évesnek bizonyultak.

Az új-angliai devonkorú gránitok lepidolit-tartalmának alap-
ján meglepen fiatal keletkezésre lehet következtetni, amennyiben
az eredmény itt 2—300 millió évnek adódott. Ez esetben valószín-
leg a sok nem rádiósén Sr zavar.

Különadóban. Új-Mexikóbán és Dél-Dakotában prekambrium-
korabeli pegmatitok ólom-idszámítással 800—900, Sr idszámítás-
sal 800 millió évesnek bizonyulták. A déldakotai Fekete-dombok
uraninitjében 1350X10° év adódott eredményül az ólommódszer
segítségével, ugyanitt a Sr módszer csak 850 X 10 6 évet eredmé-
nyezett.

Szerzk szerint a Sr módszer a helyesebb, mert itt pl. bizo-

nyos bonyolult uránvegyiiletek vegyi elválasztásának hibáiból
ered az ólommódszer eltér eredménye.

A délafrikai pajzsról prekambrium-korabei gránitokból Nama-
qualand-dal végeztek meghatározást uraninitben, ennek ered-
ménye 850X10'’ év volt. Sr módszerrl itt öt meghatározást végez-
tek s ennek eredménye 700—1150X10° év vo't.

A délkeletafrikai Swaziland gránitja a Sr módszerrel az elb-
binél kétszer olyan idsnek bizonyult (2000X10°), itt azonban c-nk
egy vizsgálatot végeztek.

Az eddig megvizsgált képzdmények közül a legrégebbieknek
az északkaréliai és a manitobaii gránitok mutatkoznak. Kihlopin
és Vladimirova uranitit meghatározása szerint és monacitban
mérvo. 1800—2100X10° évesnek bizonyultak e gránitok. Sr. mód-
szerrel úgy itt, mint ManitfCiba gránitjaiban, lepidolitbau mérve.
2000X10°—2350X10° év eredményeket kaptak.

(Ezek az értékek felülmúlják a szilárd földkéreg korára vonat-
kozó eddig 1300 millió éves adatot. Ez az eredmény mondható a Sr
módszer általános értelemben vett legfontosabb • újdonságának
K. Gy.)

Megjegyzend, hogy ezen régi manitobai és karéliai gránitok-
ban még régebbi gránitok és nretamorf kzetzárványok találhatók-

Az egyéb ásványokon végzett meghatározások közül említésre
érdemes a Délnyugat-Afrikéban lithiumgazdag muszkovitokban
kapott 1050X10° év. A kolorádói Pike'-Spenk l

lo
/o Rb tartalmú ama-

zonitja az ólomidvel egyez 1100 millió évet mutatott. A polluciit-

ban történ mérések (Svédország, Délnyugat-Afrika, Déldakota)
két—háromszor rövidébb idt adtak egyéb módszerekkel kapott
értékeknél. Ennek oka valószínleg a cézium zavaró hatása.

Az értekezés végül öszehasonlítást tesz az eddigi kormeghatá-
rozási módszerek között. Az ólom- és hóliummódíszerreíl összehason-
lítva megállapítja," hogy míg az ó'ommódszer fleg pegmatitokban.
a héliummódszer magnetitekben való használatra korlátozódik,
addig a Sr módszer kzetekben is használható. Amíg az ólom-
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módszer és a héliummódszer a prekambriumtól napjainkig alkal-

mas kormeghatározásokra, addig- a Sr módszer csak 50—100X10"
évnél idsebb képzdményekre alkalmazható, viszont az elbbiek-
kel szemben alkalmas a prekambrium eltti keletkezések idpont-
jának meghatói zására is. A módszerek kivitele t< kintetébem meg-
említik. hogy amíg az ólommódszernél zavaró körülmény az urán-
vegyiiletek gyors bomlása, a. hélíummódszernél jelents hiba-
tényez az. hogy a meghatározás gáznem anyagon történik, mely-
nek elillauása tehát komoly hi baveszély, a Sr módszer fentiekkel
ellentétben stabil ionráoskötésben lev, lassan bomló elemek fel-

használásán alapul. E módszer segítségével három nap alatt 10—lö

kormeghatározást lehet elvégezni. Az ólom- és héliummódszer
sokkal hosszadalmasabb és bonyolultabb munkálatokat igényel.

Kertai György.

A MSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK

SZÖVETSÉGE

KÖZGYLÉSÉT
1ÍÍ50 július 15-én és 16-án tartja.

A közgylés az alapszabály szerinti programon
kívül (beszámoló az élmúlt idszak munkájáról, úi

vezetség választása, alapszabálymódosítás, fe-

gyelmi- é- ügyrendi szabályzat stb.)

az egyesületek feladataival a szocializmus

építésében és a mszaki képzés és tovább-

képzés kérdésével

fog foglalkozni.

A közgylésen felszólalnak a kormányzat és a

szakszervezetek képviseli is.

A közgylés ismertetésére még visszatérünk.



Ismertetések

Vendel Miklós: Köziéit- és érctartományok közötti összefüg-
gés I. —

- Ziisammen hangé zwisöhen Gesteinsprowinzen und
Metallprowinzen I. (Soproni Közlemények, 1948/49. XVII.)

A szerz már egy elz munkájában rámutatott arra, hogy
az éreesedés szoros kapcsolatban áll a magma kemizmusával.
Ez az összefüggés geokémiai elgoüdoláson alapult, melyet most
b irodalmi adatokkal támaszt alá. Ebben a munkájában biztos

kézzel nyúl ebhez a kérdéshez és teljes részletességgel, gondos
összeállításban tárja a szakember elé. Tételének igazolására b
és kiértékelt irodalmi adatokat sorakoztat fel, melyekbl ki-

tnik, hogy egy bizonyos ércesedést jól körülhatárolható vegyi
összetétel magma hozhat létre.

Munkamenetét három pontban foglalja össze: a) a kzet-
tartomány kzeteinek teljes ismerete; vagyis az ket létrehozó
magma kvantitatív és kvalitatív összetételének az ismerete
a vele kapcsolatos ércesedéssel együtt, b) a magma összetételé-
bl, szétkülönülésébl és kristályosodásából keletkez ércese-
dés, érctelepképzdés lehetségének a levezetése, c) az elzk-
bl nyert adatok kiértékelése.

Mindezek alapján részletesen tárgyalja az ónérc jellegzetes

elfordulásait a Csehszász Érchegységben, Cornwall-ban, Busch-
földön és Bolíviában, az aranyéréiormációt a pannon, a nevada-
larámi és a harmadkori érc- és kzettartományban az észak-
amerikai Kordillerákban.

E kzettartományok kzeteinek mennyiléges vegyi össze-

tételébl átlagos „magmaösszetételt
11

,
„szétkülönülési átlagot

14

számol ki, illetve grafikusan ábrázol, mely szemlélteten tárja

elénk azt a magmatípust, amely az ércesedést létrehozta.

Végeredményképpen téliéit a magmaö-szetételnek és a szétkülö-

nülési viszonyoknak az ismeretével, illetve tisztázásával vezeti

le az éreesedés folyamatát, s mintegy elre megmondja adott

esetben, hogy történhetett-e éreesedés, vagy nem.
Az elméleti síkon nyugvó összefoglaló munkának komoly

gyakorlati jelentsége van, mert a szétszórt irodalmi adatok
gondos egységesítésébl megkapjuk hazai viszonylatban is egyes

területünkre az átlagos magmaösszetétel értékét, melybl po-

zitív-negatív következtetést tudunk levonni az ércesedésre

vonakozólag.
Mint jeleztük, eme összefoglaló csak az els része annak a

munkának, amely együttesen nagy értéket képvisel mind a

magyar, mind a külföldi szakirodalomban, amely adatszerén
tárja a szakembereink elé az összes fémes, nemfémes elem fel-

dúsulási lehetségét és kapcsolatát az t létrehozó magmával.
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Prislecov: Geofizika.

IlpiimjieaoB: reotJ)M3MKa. Mockbu (1946)

A könyv három nagy fejezetben tárgyalja a légkör, a ten-

ger és a földkéreg fizikáját. Közel kétharmad részét a légkör
fizikájának kérdései töltik ki. Ennek során részletesed foglal-

kozik a légkör termodinamikájával, a légnyomás változásaival,

a leveg nedvességtartalmával. Külön kiemeli a repülés szá-

mára lényeges gyakorlati légkörtani kérdéseket. A tenger fizi-

kája cím fejezetben fleg az ár-apály törvényszerségeivel
foglalkozik. Itt elssorban a hajózás számára fontos gyakorlati
kérdéseket fejti ki. A földkéreg fizikája cím fejezetben nem
foglalkozik a földi nehézségi ertér vizsgálatával, mivel a szerz
szerint a többi szakkönyvekben általában e •'problémát már igen

részletesen kidolgozták. Elssorban tehát a földmágnességet
tárgyalja. Az elméleti kérdések tisztázása után kitér a mágne-
ses módszer gyakorlati felhasználására is a nyersanyagkutatás
szolgálatában. Érdekes fejezete a földkéreg kialakulása. Ebben
igen értékes szintézist ad a különböz elméletekrl, amelyeket
alapos bírálat tárgyává tesz. Végül röviden foglalkozik a szeiz-

mikus jelenségekkel. Itt különösen a Föld bels felépítésére

vonatkozó következtetéseket emeli ki.

Mint a bevezetésbl kitnik, a könyv elssorban a geodéziai
hallgatók számára szánt tankönyv. Mint ilyen, kiváló tanul-
mányi segédeszköz lehet nálunk is geodéták számára.

Bárdossá

M. <I>. M ii p x h h k : HecfnenpoMbicnoBaH reonornn. rocxonTexn3aaT 1946.
Mockbé

—
'IeHiiHrpaa.

Mircsink : Olajipari földtan

A hatalmas gyakorlati anyagot felsorakoztató munka els-
sorban az olajiparban foglalkoztatott geológusok számára író-

dott. Mvével a szerz egy olyan kézikönyvet akar nyújtani
az olajgeológusoknak, mely minden felvetd gyakorlati
problémánál segédeszközül szolgálhat a kérdés megoldásában.
E feladatát a kézikönyv teljes mértékben be is tölti. Tizenöt
fejezeten keresztül a; részletekbe men alapossággal foglalko-
zik az olajgeológia összes lényeges kérdéseivel. Elször fúrólyuk-
szelvények összeállításával foglalkozik, majd rátér a külön-
böz földtani szerkesztésekre, melyeket a fúrólyukszelvények
alapján kaphatunk meg.

Ezután részletesen foglalkozik az olajat tároló kzetek
fizikai sajátságaival. Ismerteti, miként helyezkedik el a kolaj
és a földgáz a tároló kzetben. Igen behatóan foglalkozik a.

tároló kzet víztartalmával, különös tekintettel a kitermeléssel
kapcsolatos problémákra.

A következ fejezetekben az olajmezk termelési problé-
máival foglalkozik. Ezeken a problémákon vfan tulajdonképpen
a könyvnek f hangsúlya. Mitegy 200 oldalon keresztül a leg-

apróbb részletekig ismerteti az itt adódó kérdéseket. A könyv
végén a várható clajmennyiség kiszámításának módszereivel



212

foglalkozik. A munka glazdag irodalmi felsorolással zárul,

mely egyaránt tartalmazza a szovjet és az amerikai szakiroda-
lom idevágó mveit.

Bárdossy

B. H. ,T y hii a k h fl : CoKpameHHbiM Kypc neTporpaijiMM. YraeTexH-uai

1948. MociíBa—JleHHHrpaa.

Lucsickíj : A kzettan rövid foglalata

A munkát a szerz elssorban a földtannal és kzettannal
foglalkozó egyetemi hallgatók számára állította össze. Mint
olyan, kiváló tanulmányi segédeszköz az egyetemi oktatásban-

A könyv els részében a különböz kzettani vizsgálati
eljárásokat ismerteti. Ezek közül a mikroszkópiái vizsgálatok-
nak szentel legnagyobb figyelmet. Az anyag megértését számos
igen szemléletesen összeállított ábrával segíti el. A második
részben a legfontosabb kzetalkotó ásványok ismertetésére tér

rá. Már itt is betartja a genetikai sorrendet, mely nagymér-
tekben megkönnyíti az ezután következ kzettani rész meg-
értését.

A könyv harmadik része foglalkozik a tulajdonképpeni
kzettani anyaggal. A legnagyobb figyelmet a magmás kze-
tek csoportjának szenteli. Itt a leíró kzettani részien . felül

igen behatóan foglalkozik a kzet-genézis problémáival is.

Külön fejezetben tárgyalja a gyakorlati fontosságú hasznosít-
ható nyersanyagokat. Az üledékes kzetek tárgyalásában külön
megemlítést érdemel, hogy tárgyalásai során állandóan figye-

lembe. veszi a kzetképzdés földtani körülnjényeit. Az utóbbi
tényezkre állandóan felhívja olvasói figyelmét. A metamorf
kzetekkel a munka csak igen röviden foglalkozik, mintegy
a ázlatszerü áttekintést nyújtva az olvasónak. A könyvet gaz-

dag fényképsorozat zárja be, mely a különböz kzetek és

kzetalkotó ásványok mikroszkópiái esiszolatait mutatja be.

Bárdossy

;1 a b h i a m b h ji ii : Kypc nanecHTonorMM (1949.)

Davitasvili

:

Paleontológia

Davitasvili Palaeontológiáj árnak új kiadása Moszkvában
3949-ben jelent meg. Korszer szemlélettel és korszer didak-

tikai felépítéssel tárgyalja az egész palaeontoiógiai ismeret-

anyagot. /

Az els részben a fejldés szempontjárnak megfelel, rövid,

általános slénytani, helyesebben sélettudományi bevezetést

ad. Nem felejtkezik meg a biosztrajtigráfiad szempontokról,
fleg az egyes típusok és egyes állatcsoportok fáciest jelz sze-

repérl, élettájékokhoz kötött voltáról sem-
A bevezet rész után következik a könyv nagy részét ki-

tev rendszeres sállattani fejezet. A bevezetésnek megfelel
egységes, korszer ^szemlélettel építi fel ebben is mondanivaló-
járt. Egyforma hozzáértéssel és lelkiismeretességgel adja a
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gerinctelen és gerinces áriáitok padaeozoológiáját és fejldés-
történeti vázlatát az egysejttl az emberig, rendszertani cso-

portok szerint.

A harmadik, ugyancsak igen alaposan kidolgozott, köny-
nyen áttekinthet módon beiktatott része a könyvnek az s-
növénytani fejezet.

Végül az egész munkát mintegy összefoglalja, bekeretezi
a negyedik rész, amelyben az slénytan aktuális, mai kérdé-
seit gyjtötte össze és tárgyalja a szerz.

A könyv értékét igen nagy mértékben emeli az egységes
tárgyalásmód, a tiilságos szételemzés helyett benne uralkodó
összesít szemlélet. A szerz ezt a hatalmas anyagot lényegé-
nél ragadta meg. Egységes keretben tárgyalja az cisállattan. az
snövénytan és az általános sélettan problémáit. Teljesen
elszakadt az elavult leíró jellegtl és módszere az összefüggé-
sek és folyamatok okszer tárgyalása.

Áttekinthetségét és érthetségét elsegítik a kitn ábrák.
Kivétel nélkül mind rajzok, kidomborítják a lényeges bélye-
geket és jellegeket a kevésbé fontos tulajdonságokkal szemben.

Meg kell még említenünk, hogy ia lián- és kézikönyv-
irodalomban is újszer a. zárófejezet. Ez a korszer kérdések
tárgyalásával mintegy leszögezi á tennivalókat és legalább is

egyelre megszabja a kutatás feladatait és irányát.

Jakucsné

Scsegolev: Bányavizek. (A 'Szovjetunió nyugati kerületei-
nek szénipari minisztériuma kiadása, 1948. Moszkva, Harkov.)

Scsegolev professzor könyvében összegyjtötte a földalatti
mveletekbe beöml vizek elleni küzdelem történetének ada-
tait, általános adatokat a bányakzetek és földalatti vizek
tulajdonságairól, a várható vízhozam meghatározásának alap-

jait, valamint a bányabeli vizek külszínre vezetésének módo-
zatait. A könyv foglalkozik azzal, hogy a bányavizek milyen be-
folyással vannak a bányaüzemek gazdaságosságára és példá-
kat hoz fel a bányabeli vizek kihasználására.

A könyvet a szei*z mérnök-technikai dolgozók számára,
valamint a bányászati egyetemek hallgatói részére tankönyv
gyanánt ajánlja. V. Z.

Subier: Retíherche sur la glancomé. (Bulletin de la société
francaise de la mineralogie et crisltallographie. LXXII. 1949.)

— Glaukonitok vizsgálata.

A glaukonitok földtani szerepével igen sokan foglalkoztak
— különböz beállításban. Szerves, illetve szervetlen eredete
körül hosszú viták folytak, anélkül, hogy e kérdés megoldódott
volna. A szerz ebben a munkájában kutatásainak összefoglalt

eredményét közli, a geológusokat érdekl keletkezési körülmé-
nyek tisztázásának a mellzésével. Vizsgálata kizárólagosan
egyoldalú: ásványtani és belsszerkezeti.
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A röntgenvizsgálatok alapján szerkezeti képletét Villers
nyomán a következkben állapítja meg:

Kp,6»Cao,o7Fei
J
o3Feo,iiAlo

t
46Mgy,37SÍ3 jsAlp^gOn A aq.

vágyis á 1 1a 1ánosságban

:

(Rí) n (Rn)a (Si,Al) 4 0,0 (OH) z + aq

A kristályráosszerkezete a muszkovit és az agyagásványok
átmeneti jellegét viseli. A rácsszerkezethez gyengén kapcso-
lódó alkáli és alkáliföldfémek könnyen kieserélhetk (K, Na,
Li, Cs, Ca, Ba, Sr).

A vizsgálatok eredménye a szerz szerint végérvényesen
eldönti és rögzíti a glaukonitok ásványos jellegét, kristályos
rétegrácsszerkezetét s így átmeneti tagként a csillámok és az
agyagok közé sorolja. Kiss '

Kubiéna: Entwicklungslekre des Bodens. (Wien 1948.)

—

A talaj fejldéstana.

A talaj fejldéstana még nagyon kevéssé kidolgozott feje-

zete a talajtannak. A talaj fejldése folyamán az állapotok egész
sorozatán megy át. A kezdeti állapot, amelyben a talaj ismérvei
nem különböznek még lényegesen az anyakzet ismérveitl,
folytonosan újabb állapotok követik, amelyékben jellegzetes új
vonások alakulnak ki és tökéletesednek, míg végül teljesen ki-

alakul az a talaj, amelynek tulajdonságai jellegzetesek a kör-

nyezetre, amelyben a talaj létrejött. Dokucsajev érdeme, hogy
felismerte a környezet nagy hatását a talajok kialakulására,
tanítványai részletesen tanulmányozták több talajtípus kiala-

kulását, különösen a esernozjom degradáláisával s a szikes típu-

sok egymásba való átalakulásával kapcsolatosan. Ezek a vizs-

gálatok a talajtan új irányát jelentik és ebben az irányban
haladva Kubiéna az általa kidolgozott új vizsgálati módszer-
nek. a talajmikroszkópiának felihasználásával, további talaj-

típusok kialakulásának menetét vizsgálta meg. Különösen érté-

kesek azok a vizsgálatai, amelyeket a Közép-Európában na-
gyobb kiterjedésben található rendzina-talajok és barnaföldek.
továbbá a terra Fossa kialakulását illetleg végzett.

A munka els és második része a talaj fejldésérl szóló tan

elméletét adja; a harmadik rész különböz talajtípusok kialaku-

lásának menetét írja le; a negyedik részben egy általános talaj-

osztályozási rendszer alapjait találjuk családfa alakjában
ábrázolva, mely mintegy száz talajtípus fejldéstani össze-

függését tünteti fel. B. R.

Grill: Über mikropaláontologiscihe Gliederungs niöglichkeiten

im Miozán des Wiener Beokens. (Mitteliung'en des Reiehamts für

Bodeníorschung, Zweigstelle, Wien, 6, 1943.) — A bécsi-medencei
miocén mikropaleontológiai felosztásának lehetségeirl.

A szerz elször rövid áttekintést ad a régebbi mikrofauna-
vizsgálatokról és tmeglállapítjia, hogy eztlk -fként a medence-
perem jól feltárt részeinek anyagát dolgozták fel. Az újabb össze-



foglalás szükségességét indokolja az, hogy a mélyfúrások feltár-

ták a medence belsejének üledékeit is. így az újabb mikropalaeou-
tológiai vizsgálatokat egyrészt megkívánta a gyakorlat, a
makrofauna ritka és szórványos volta a fúrómagokban, másrészt
lehetségessé tette a rétegek gazdag Foraminifera és mikrofauua
társasága. Röviden megemlékezik még a minták és az anyag
kezelésének kívánalmairól.

Ezekután következik az egyes szintek faunájának és szinte-

zési továbbtagolási lehetségeinek tárgyalása.
A helvétiai emeletben szerinte rossz életkörülményekre utaló,

igen apró termet fauna található, jellegzetes fajokkal. A fino-

mabb tagolást a fauná-giazdiag és faunáiban szegény rétegek egy-
másutánja adja. A fauna összetétele térben meglehetsen válto-

zik, néhol egészen elszegényedik, s a Foraminiferák (Cibicides,
Elphidum, valamint Echinoidea-tüskék, szivacs-tk) helyét Ostra-

codák veszik át.

A helvétiai- és tortonai-emelet között nem mindenütt van éles

határ, bár a tortonai faunát a másikkal szemben a nagyobb ter-

met és a Lagena-félék túlsúlya, másutt a Rotalia beccari elszegé-

nyedett társasága jellemzi. Az emelet végén a fauna nagyon
elszegényedik s így a gazdag, nagytermet fajokkal jellemzett

szarmata jól elkülöníthet és tagolható.

Ha eltekintünk a kétségtelen helyi fácies-eltérésoktl, a szin-
tek a déleurópai kifejldéssel párhuzamosíthatók, bár a t 'ma
részletes kidolgozása még a jöv feladata.

A cikkhez csatolt 8, igen' szép kivitel táblán a jellemz
fajok és alakok szerepelnek s az idbeli egymásutánon kívül,

a térbeli fácies-eltérések is jól érzékeldnek.

Umbgrove: The Puílse of the Earth. (Hága, 1947.) — A Föld
élete.

A földtörténet különböz jelenségeinek periodicitását mu-
tatja be a könyv jelenségcsoportok szerinti beosztásban. Csilla-
gászati keretbe állítja a Földet és rövid áttekintést nyújt az
égitestek keletkezésével, elmúlásával kapcsolatos elméletekrl.

A földkéreg jelenségeit, hegyláncok és medencék képzdé-
sének általános elvi és elméleti ismertetésén keresztül eleven
részletpéldákig vezeti le. A Föld bels szerkezetének rövid sza-
kaszt szentel, de a tengervízszint ingadozását, a kontinentális
szegély jelenségeit, szigetívek keletkezését és az óceánfenék
jelenségeit részletesen, számos, fleg hátsóindiai példával meg-
világítva újszerén tárgyalja.

Az eljegesedéseket és a földfelszín törésirányait általában'
leíró módon, inkább csak bemutatja, s nem dönti el a fbb problé-
mákat.

Az élet ritmikus fejldésének fejezete visz át a pulzáció
fejezetéhez, ez azonban a jelenségek egymáshoz kapcsolódására
világít rá csupán, magyarázattal nem szolgál.

A munka nagy értéke számos új, eredeti, világos és szemlé-
letes ábrája és a hegységképzfázisck sematikus összesít
térképei.
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Stuch: Ls'hrbueh dér Kohlenruikroskopie. I. Bd. — A ko-
széi:mikroszkópia tankönyve. I. kötet.

Lényégében nem sok újat hoz, jelentsége inkább abban van.
hogy összefoglalja és egységes szempont szerint tárgyalja a
legkorszerbb kszénvizsgálati módszereket, beleértve az eddig
nyugaton elhanyagolt barnakszénvizsgálatokat is. A liaszná-
lato.*, mszerek és munkamódszerek minden tulajdonságra ki-

terjed, részletes és alapos leírása után foglalkozik a kszén-
petrográfia eredményeinek gyakorlati jelentségével a kszén-
földtan, a kszénnemesítés és a bányászat biztonságának szem-
pontjából. Az ígért II. kötetben a szerz földtani alapon kívánja
tárgyalni a barnakszén, feketekszén és kokszmikroszkópi:
eredményeit. Jakucsné

Gcophysies, XIV. kötet (1949).

A Geophysics 1949-es XIY. kötetének els füzetében cikket

p közöl Vajk Raul Eötvös születésének századik évfordulójával
kapcsolatban. A cikk Eötvös életének és munkásságának rövid
összefoglalását és méltatását adja.

^ A füzér néhány szeizmikus részletkérdést tárgyaló cikken
kívül közli W. P. Griffin dolgozatát a maradékhatások számítá-
sáról. E közlemény a maradékhatás precíz meghatározását és

egy olyan eljárás kidolgozását kísérli meg, amely az egyéni nxeg-

ítéléstl független s így lehetséget nyújt a különböz maradék-
anomália térképek összehasonlítására.

H. Jensen egy közel 1500 km-es mágneses szelvényt ad a

40-es szélességi fokról, amelyet egyetlen nap végeztek légifelvé-

telezési mágneses módszerrel.
A második füzetben Vajk Raul ad számot a háború alatti

eixrópai geofizikai kutatásokról. A cikk elssorban a kolajjal
kapcsolatos geofizikai kutatásokról fest részletes képet.

Az alkalmazott geofizikának ez a folyóirata a legnagyobb
helyet a speciális szeizmikus kérdéseknek szenteli. De emellett

két dolgozat (D.-C- Skeels and R. J. Watson: Deiovation of mague-
tie and gravitational quantities by surface integration és R. G.

Henderson and I- Zietz: The upward continuation of anomalies
in totál magnetic intensity fields), is foglalkozik egy észlelési szin-

ten (tk nívófelületen) kapott adatoknak egy másik szintre való
átszámításával. E kérdés, amely a paradoxnak látszó Stokes—
Chasles-féle tételnek a gyakorlati alkalmazását jelenti, természe-
tesen merült fel a légi irton történ mágneses felvételekkel kap-
csolatban.

F. Romberfj and W. E. Barries: egy szerpentin-vonulat felett

végzett gravitációs mérésnek a geológiai adatokkal való kapcso-
latát tárgyalja.

A radar-elv alkalmazásának a lehetségével foglalkozik Hay-
cock, Madsen és Harst közös cikke.

Xcttleton fejtegeti a geológus és geofizikus együttmködésé-
nek szükségességét. Szerinte ideális helyzet az, ha a geológus
a geofizikát, mint kényelmes szerszámot használja kutatásaiban
és viszont ahhoz, hogy a fizikai adatok a kutatásban használható
eredményekké legyenek, vagy a geofizikusnak magának kell
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geológussá válnia, vagy legalábbis geológus társaival megtár-
gyalni a gravitációs vagy mágneses adatok lehetséges földtani
értelmét. A részletekben t- k. csak a gravitációs adatoknak a föld-

tani. adatokkal való kapcsolatával foglalkozik amerikai viszony-
latban. Közli az Ugyesült Államok eg’y regionális gravitációs tér-

képét s ezzel kapcsolatban tesz néhány tektonikai megjegyzést.
A. töréses zóna, a köralakú gravitációs maximumok és a sódóm-
terület regionális anomáliáinak tárgyalása után a trinidadi
iszapvulkánoik területének érdekes és rejtélyes gravitációs-mini-
mum képét és valószín magyarázatát közli.

Különös érdekldésre tarthat számot még L. Mintrop a föld-

kéreg rútegezettségére vonatkozó cikke. Mint tudjuk, ia földkéreg
vastagságára a földrengéseikbl kapunk felvilágosítást. Rendesen
azonban ezek a következtetések hibával terheltek, mert a termé-
szetes rengéseknek sem a pontos kiindulási helyét, sem pedig
pontos kiindulási idejét nem tudjuk. Heilgoland szigetének fel-

robbantásával kapcsolatbau azonban lehetvé vált olyan földren-

gések megfigyelése, amelyek e hibáktól mentesek voltak. A több
részben állandó jelleg, résziben erre a célra felállított földrengés-
állomás megfigyeléseinek eredményeképpen azt mondhatjuk,
hogy az északnémet alföldön a szárazulat: egy 4 km vastag üle-

dékrétegbl, 9 ikm vastag gránitrétegbl és egy 15 km vastag’

gabbrorétegbl áll. Ezek alatt van a peridotit-összetételnek meg-
felel magma, amelyben már az izosztatikus jelenségek is leját-

szódnák. Itt tehát a földkéreg e területén a kéregvastagság 28 km
körül van, jó megegyezésben az izosztatikus, kiegyenlítésnél
kapott 30 km-es értékkel. Mintrop az említett határfelületeken

kívül még több, mélyebb határfelületet is kijelöl. Ezeknek egy
részét azonban kritikával kell fogadnunk, mert a. mérésekbl
120 km-es mélységben egy 12 km/sec sebesség rétegre is követ-
keztet, ami igen nehezen egyeztethet össze a többi megfigyelési
adattal.

Érdekes beszámolót ad Eckhardt az 1948-ban végzett geofizi-

kai kutatások méreteirl. Nagyon tanulságos az a statisztika,

amelyben a felfedezett olajmezk kapacitását összehasonlítja

ötéves periódusokban a kutatási tevékenység növekedésével.

A geofizikai kutatás bevezetésié ezt a kapacitást egyszerre ;a két-

szeresére emelte fel az 1925 és 30 közé es 5 esztend alatt. Az érc-

kutatásban a mágneses módszer csaknem a felét foglalja el

a kutatásoknak (48,7%), a légi mágneses felvételek túlsúlyával.

Utánuk az elektromos módszerek . állanak. Érdekes tünet

a radioaktív kutatások megnövekedése.

Említésre méltó még F. J. Agnich cikke is, amelyben az orga-

nikus eredet mészkszirtek felkutatásának a geofizikai lehet-
ségével foglalkozik. A hasonló probléma ugyanis a hazai viszo-

nyok között is fennáll.
Egyed



Társulati ügyek

Szakülések.

1950 január 4-én eladtak:

Meisel János: A hidasi neogén földtani felépítése.

Papp Ferenc: A mórágyvidéki gránitcikról.

Eladáshoz hozzászóltak: Vadász Elemér, Horusitzky Ferenc.

1950 január 18-án eladott:

Telegdi Koth Károly: A Darnó-vonal Bükkszék mellett-
Eladáshoz hozzászóltak: Schréter Zoltán, Horusitzky

Ferenc, Szalai Tibor, Jaskó Sándor, Balogh Kálmán,
Pávai Vájná Ferenc.

1950 február Kén eladtak

:

Balogh Kálmán: -Észak-Magyarország triaszképzdményei-
neik sztratigra fiája.

Szebónyi Lajos: Mikrotektonikai megfigyelések a Biikk-
hegység déli palavonulatában.

Seherf Emil: Geológiai és geomorfológiai megfigyelések a
Bükkhegység keleti részében.

Eladásokhoz hozzászóltak: Sdbréter Zoltán, Vadász Ele-

mér, Schmidt E. Bobért.

1950 február 15-én eladtak:

Bendefy László: Adatok a Kárpáti-hegyrendszer jelenlegi

mozgásainak ismeretéhez.
Balogh Kálmán: Módosított .szögfelrakó készítésének elve.

Eladáshoz hozzászólt: Egyed László.

1950 március 14-én, a szovjet-magyar barátsági hónap alkalmá-
val tartott ülésen eladtak:

Szörényi Erzsébet: Szovjet adatok az evolúciós paleontoló-

giához.
M. Rásky Klára: Szovjet kutatók az slénytanban.
Kertai György: O. J. Schmidt szovjet akadémikus új elmé-

lete a Föld keletkezésérl.
Jantsky Béla: Permjakov mikrotektonikai mérési mód-

szere.

1950 március 22-én eladtak:

Szentpétery Zsigmond: Az újhutai Lrincbegy diaházai a

Bükkhegyséigb-en.
Bogsch László: Az alföldi medencefenék triászának kifej-

ldése.
Szebónyi Lajos: Újabb megfigyelések a kaolin-keletkezés

kérdéséhez a Tokaji-hegységben.



slénytani szakosztály szak ülései.

1950 január 25-én eladtak:

Andreánszky Gábor és Sárkány Sándor: Adatok a hazai
köviilt fák ismeretéhez.

Reményi K. András: A Oanidák törzsfejldésének kérdései
és vázlata.

Eladásokhoz hozzászólt: Kretzoi Miklós.

1950 február 22-én eladtak:
M. Rásky Klára: Fosszilis Charopihytáik a Dunántúlról.
M. Rásky Klára: Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása

Magyarországon.
Kolosváry Gábor: Újabb trópus-szubtrópusi elem a

mecseki miocén faunában.
Az eladásokhoz hozzászóltak: Andreiánszky Gábor és

Horusitzky Ferenc.

1950 március 29-án eladtak:

M. Rásky Klára: Fosszilis Charophyták a Dunántúlról II.

Strausz László: slénytani meghatározások értékjelölése II.

Véilasztniány 1950 január 4-én tájékoztató megbeszélést tar-

tott, melyen a választmányi tagokon kívül számos tag is részt-

vett. Ennek az értekezletnek ftárgya a „centenáris év meg-
ünneplésének kérdése” volt. Az értekezlet hosszabb megbeszé-
lés után háromtagú bizottságot küldött ki: Májzom László,
Kretzoi Miklós és Pantó Gábor választmányi tagok szemé-
lyében, hogy az értekezleten kialakult nézetek alapján, részle-

tes javaslatot terjesszem a január 18-án tartandó választmányi
illés elé.

Az 1950 január 18-án tartott választmányi ülésen a 'bizott-

ság javaslata szerepelt, mely a centenáris ünnepségeket két

részben kívánja tartani.

I. rósz az évi közgyléssel egybekapcsolt hazai ünnepség
lenine. Ezen, a szokott közgylési msor mellett a Társulat száz

évének történetét és a földtan különböz fejezeteinek hazai fej-

ldését. illetve jövend célkitzéseit tárgyalnák egyeis szak-
emberek. Ezt a jubiláns közgylést tavasszal, áprilisban tar-

tanák.
II. részét a centenáris ünnepségeknek nemzetközi nyilvá-

nosság számára, szeptember elején rendezné a Társulat. Ez több-
napos ülésszakiból állana, melyet megelzne, majd követne
bárom, hazánk különböz vidékeire rendezett többnapos kirán-

dulás.
Hosszabb vita után a választmány a bizottságot 5 tagra

emelte, akik Szalai Tibor társelnök vezetése mellett részletes

javaslatot dolgoznak ki, melyet majd a februári-máciusi
választmányi ülésen fog a válaszarány tárgyalni.

A továbbiakban a Földtani Közlöny megjelenéséinek kérdé-
sét, illetve a Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vállalat-
tal kötend szerzdés kérdését tárgyalta a választmány.
A szerzdés tisztázásra szoruló és a Közlöny sorsában, az eddigi
állapottal szemben, lényeges változást jelent részeinek tisztá-

zására az elnökséget kérte fel a választmány.
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A Közlöny 1949. évi utolsó (9—12.) füzete már a nyomdába
került és rövidesen megjelenik. Az 1950 évfolyam, a SO-ik
kötet négy részben fog megjelenni.

A METESz felhívására a választmány a tagdíj kérdésé-
ben bizonyosfokú emelést javasol a közgylésnek, mely szerint:

rendes tag évi díja lenne .... 36 Ft
nyugdíjas tag évi díja lenne ... 12 Ft
egyetemi hallgató évi díja lenne . 10 Ft
elfizetési díj évi . 80 Ft

Elnök jelenti a választmánynak, hogy 1950 január elsején
248 rendes tagja van a Társulatnak, ezenkívül 34 elfizetje.

1949. év végéig a tagok 74 százaléka fizette ki a tagdíját.

Elnök bemutatja Petraschek, W. leobeni professzornak
üdvözl sorait, a Társulat 100 éves jubileuma alkalmából.

1950 február 15-én tartott választmányi ülésen ismét a een-
tenáris közgylés és a szeptemberi kongresszus kérdésével
foglalkozott a választmány. A kormányzati szervek szükséges
hozzájárulása, az anyagi eszközök megszerzése, továbbá a
beutazási engedélyek idejében való engedélyezése végett szük-
séges, a teljes msor összeállítása és publikálása. Csak ezek-

után lehet gondolni a meghívások idejében való elindítására.

A választmány abban megállapodott, hogy egy kirándulást
rendez a Mecsekliegységbe, másikat a Balaton-fel vidk re, bazalt-
területre, egyet a Bakonyba. A kongresszust befejez kirándu-
lásuk északmagyarországi területeinkre, nevezetesen: Biikk-

heaység, borsodi szénmedence, esetleg a rudabányai vasérc-

trületre irányulna. A választmány a bizottságot a tervek és

költségvetés kidolgozására kéri fel, melynek birtokában Vadász
Elemér elnök biztosabban tudja a tervet az Akadémia eltt
képviselni és a támogatást megszerezni.

.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1950 április 30-án tartott

jubiláns közgylése.

Jelen vannak: Vadász Elemér elnök. Szuroyy Géza titkár

Schweitzer Rudolfné, Gárdots Emil. a MTESZ képyiseltetáben, 5 áss

József a Kutató Intézet képviseletében. Vitális Sándor a Földtani

Intézet képv.- Strausz László a MAORT képv., Szádeczky-Ivardoss
Elemér a Miskolci Mszaki Egyetem képv . Koeh Sándor a Szegedi
Természettudományi Egyetem képv., Földvári Aladár a Debre-
ceni Tudományegyetem képv.. Tokody László a Nemzeti Múzeum
képv.. Mcisonyi Emil a Hidrológiai Társulat képv. Székely Dezsné
a Bányászati és Kohászati Egyesület képv., Renner József a Geo-
f'zikai Int. képv. Irmédi Molnár László a Térképészeti Int. képv.,

Vendel Miklós a Soproni Mszaki Egyetem, Telegdi Roth Károly
a. PPTE slénytani Intézet Szirclkay Kálmán PPTE Ásvány-Kzelt-
tani Intézet, Egyed László PPTE Földtani Intézet, Bulla Béla
PPTE Földrajzi Intézet képviseletében. Csajághi Gábor. Pantó
Gábor Ajtay Zoltán. Pákozdi Veronika Kertai Györgvné, Kertai
György Kocb Nándor. Haltenberger Mihály. Zsivny Viktor,
Meisel János- Székyné Fux Vilma- Papp Ferencné, Papp Ferenc,
Pojják Tibor. Jantsky Béla. Semptey Ferenc. Radnóti Egon, Mezsi
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József, Reieh Lajos Majzom Lászlómé, Majzon László, Kretzói IMik-

lós. Benk Ferenc, Beuk Ferencné. Vitális György, Ivanov
Aranka, Biró Ern, Zilahy Lídia Szöts Endre, Szabó Józsefné.
Darányi Ferenc, Oravetz Valéria. Pap Lajosáé Tolmár Gyula,
Balogh Valéria. Bodnár Lajos, Gedeon Tihamér. Pantó Dezs,
Völgyi László. Mészáros Mihály Willems Tibor, Gombos Jolán.

Meizl István, Dubay László. Imreh László, Nyir Réka, Gaál Ist-

ván, Kovács Zsolt, Majer István. Csepreghy Béláné, Józsa Ist-

ván Hermáim Margit, ‘ Zsombor László, Szép Bé'a. Kaszanitzky
Ferenc, Zolnai Gergely, Sípos Zoltán, Ottlik Péter, Dank Viktor.
Illés Gyula Boda Jen, Erdélyi Mihály. Trege le Kállmán. Hegeds
Gyula Balogh Kálmán, Kiss János. Miksa Mária Czimboray
Lajos. Szabó Imre, Barabás Andor, Deres Ferenc. Németh Gusz-
táv, Dallos Ern, Teplánszky Eriika, Csillag Pál. Mohi Rezs,
Magas István. Sass Mártonná Lakatos Tibor. Liffa Aurél, Emszt
Kálmán, Mauritz Béla, Ballenegger Róbert. Bogsch László, Pávai
Vájná Ferenc. Horusiízky Ferencné Horusitzky Ferenc, Varga
Sarolta, Földvári Aladárni* Jugovics Lajos, Vigh Gyula, Sümeghv
József. Scherf Emil. Marót Károly, Szénás György, Ács Emil,
Tömör János, Jaskó Sándor. Hojnos Rezs Lengyel Endre,
Szörényi Erzsébet. Pálfalvv István- Högyes Ilona S’dó Mária,
Visovszky György, Vargámé Csury Ilona. Szurovy Gézámé,
Xoszky Jen. Venkovits István, Vámos Lili, Bem Boleslav, Schmidt
Eligius Róbert, Káposztás Pál, Bertalan Károly, Szalay Tibor,
Meisel Jánosné-

Elnök megállapítja a közgylés határozatképességét és meg-
nyitja a közgylést-

Elnöki megnyitó (teljes szövege a 3— oldalon közölve) után
elnök felkéri Szurovy Géza titkárt, hogy tartsa meg titkári
beszámolóját.

Szurovy: Tiszteilt Közgylés! Társulatunk életét épúgy, mint
népünk életének bármelyik vonatkozását, az általános fellendülés,
megizmosodás, élénk fejldés jellemezte az elmúlt esztendben.
Népünk életének és népgazdaságunknak fejldése, gyorsütem

ü

haládása a szocializmus felé, 100 éves egyesületünk fejldésére is

rányomta bélyegét. Ma ünnepre gyltünk itt össze és büszkén
állapíthatjuk meg. hogy eldeink száz évvel ezeltt megkezdett
munkáját gyümölcsözen folytattuk tovább. Az elnök úr elbb
elhangzott eladásában világosan elénk rajzolta azt az utat ami
a mai fejldéshez vezetett.

Utolsó közgylésünk óta. amelyet 1949 február 16-án tartottunk
taglétszámunk 115 fvel gyarapodott. Ezek közül tiszteleti tag: 1,

rendes tag: 34, ifjúsági tag pedig: 89. Nagy súlyt helyeztünk a
fiatal nemzedék beszervezésére, szakmai és társadalmi felkarolá-
sára, mert hiszen az ifjúság a nemzet jövje. Tagságunkban
örvendetesen n az esti mszaki fiskolán tanuló munkáskáderekbl
kikerült ifjúsági tagok száma. Erfeszítéseinket tovább kell fokoz-
nunk abban a tekintetben, hogy a tudományunk megismerése
iránti vágyat minél szélesebb tömegekben ébresszük fel és minél
nagyobb tömegeket kapcsoljunk be Társulatunk munkájába.

Társulatunk megizmosodása és a mindinkább szerteágazó tudo-
mányunk szakosítására irányuló törekvés szükségessé tette, hogy
a Társulaton belül önálló slénytani szakosztályt alakítsunk. Az s-
lénytani szakosztály 1950 január 7-én alakult meg.

Az elmúlt esztendben az slénytani szakosztállyal együtt 22
szakülést tartottunk, 48 eladással. Az eladásokhoz 77 tagtársunk
szólt hozzá. Szaküléseink július augusztüs és szeptember hónapok-
ban szüneteltek, mivel tagságunk legnagyobb része küls terep-
munkákkal volt elfoglalva. Eladásaink zöme a három, illetve
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ötéves terv kérdéseivel foglalkozott és túlnyomókig- a szakmánkat
érint gyakorlati kérdéseket tárgyalta.

Választmányunk öt ülésben -foglalkozott a Társulat életét

érint kérdésekkel.

Szaküléseinken kívül 4 ünnepi ülést tartottunk. A Hidrológiai
Társulattal együtt ünnepi ülést rendeztünk január 4-én. az ötéves

terv megindulásával kapcsolatban. Hároméves tervünk sikerei és

ötéves tervünk jelentsége közismert. Eladásainkban rámutat-
tunk arra, hogy mit ad szaktudományunk ia népgazdaságnak az
ötéves terv folyamán, megállapítottuk feladatainkat és célkitzé-
seinket. Ötéves tervünk végrehajtását, fokozódó ásványi nyers-
anyagigényt jelent. Hazai nyersanyagkészleteinket maradéktalanul
fel kell kutatnunk, fel kell tárnunk. Ebben a munkában a tudo-
mánynak szervesen össze kell fonódnia a gyakorlattal. Általában
mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a földtan letér-

jen az öncélú, a midennapi élettl elvonatkoztatott áltudományos-
eág útjáról és minden tekintetben a való élet igényeit szolgálja.

Ünnepi ülésben emlékeztünk meg 1949 november 4-én id. Lóczy
Lajosról, méltatva Lóczy úttör érdemeit.

1949 november 4-én az 0. M. B- K. E.-tel együttesen Miskolcon
tartottunk vándorgylést, a miskolci szocialista mszaki egyetem
megnyitása alkalmából. Miskolcot és vidékét, a barnakszénben
gazdag Sajóyölgyet ötéves tervünk során az ország legfontosabb
nehézipari bázisává építjük ki. Maga a város országunk második
városává fejldik. Az újtípusú mszaki egyetem hallgatóságának
zöme a bányavidék és a környékbeli nehézipari üzemek munlkás-
ifjúságából kerül ki.

.,A munkásosztálynak meg kell teremtenie a maga számára a

saját mszaki értelmiségét", mondotta Sztálin. Hazai viszonylatban
ezen az úton dönt jelentsége van a Miskolci Mszaki Egyetem
©létrehívásának.

1949 december 21-én díszülésen emlékeztünk meg J. V- Sztálin-
nak. a haladó emberiség bölcs vezérének, a marxizmus-len i nizmus
zászlóvivjének, a békéért folytatott harc erskez vezetjének,
népünk nagy barátjának 70. születésnapjáról. E helyrl is kifeje-
zésre kell juttatnunk népünk forró vágyát, hogy vezesse tovább
is Sztálin elvtárs töretlen ervel a békéért vívott harcot, a dolgozó
emberiség felszabadításának végs gyzelméig.

Szakfolyóiratunk, a Földtani Közlöny, az elmúlt évben 29.5 ív
terjedelemben, 470 oldalion jelent meg-

, 20 térképm el . ék 1 ettel, 35
fényképtárával és 79 ábrával.

Adminisztratív vonalon rendeztük a tagnévsort, pótoltuk a

Földtani Közlöny négy régi évfolyífmának tartalomjegyzékét,
fejlesztettük a folyóiratcserét és igyekeztünk odahatni, hogy tag-
díjfizetés terén is jobb eredményeket érjünk el.

Társulatunk tagsága élénken résztvett a rokonegyes iiletek
—

- Hidrológiai Társulat. 0. M. B. K. E., MTESZ, s a Természet-
tudományi Társulat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
munkájában. Tagjaink közremködésével készült el a geológus-
képzés tanmenete is, ami biztosítja friss, fiatal kádereink meg-
felel nevelését.

Ezeket a sikereket egymagunk nem tudtuk volna elérni, segít-
ségünkre volt kormányzatunk és Pártunk megért támogatása.

Dönt jelentsége ezen a téren az új Magyar Tudományos
Akadémia megalakulása. Az Akadémia átvette az egykori Tudo-
mányos Tanács ügykörét és Mszaki Osztálya Jámbor Miklós
vezetésével hathatós támogatást nyújtott Társulatunknak, mind
anyagi, mind pedig erkölcsi tekintetben-



A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével
fennálló szoros kapcsolatainkat igyekeztünk még szorosabbá
tenni. Az MTESZ 1VÍ* éves fennállása bebizonyította, hogy meny-
nyire szükség van egy — az összes tudományos egyesületeket
magábanfoglaló — központi szervre. Kétségtelen, hogy kezdetben
voltak nehézségek, amelyek fleg a túlméretezett adminisztráció-
ban és a sablonizálásban nyilvánultak meg. A nyert gyakorlati
tapasztalatok feltétlenül megfontolandóvá teszik azt a kérdést,

hogyanéin vlolua-o célszerbb a MTESZ kebelébe tartozó egyesüle-
teket* két csoportra és pedig 1. mszaki és 2. természettudományos
egyesületek csoportjára bontani. Kezdetben kétségtelenül helyes
volt az öncélú tudományostkodiásra inkább hajlamos természettudo-
mányos egyesületeknek a gyakorlati élethez szorosabban kapcso-
lódó mszaki egyesületekkel történ ersebb összefogása, de a mai
fejldés és a mind nagyobbmérv szakosítás már meghaladta ezt

az álláspontot. A szétkiilönítés megszüntetné a sablonizálást, a

rugalmasabb, egyszerbb ügykezelést, jobb és gyorsabb munkát
biztosítana.

Meg kell emlékeznünk a Tudományos Folyóiratkiadó N. V.
munkájáról is. Ez a vállalat nagymértékben leveszi rólunk a Föld-
tani Közlöny megjelentetésével kapcsolatos terheket. Ebbl követ-
kezleg az elfizetés a jövben a Tudományos Folyóiratkiadó N.
V.-nál történik. Külföldi cserepéldányainkat továbbra is magunk-
nak tartjuk fönn, aminek kiviteli módjára megfelel megoldást
fogunk találni. A Földtani Közlöny egyetlen olyan Lszaiklapunk,

amelyért csereiképpen biztosítani tudjuk hazai tudományunk
részére a nélkülözhetetlenül szükséges szakirodalmat. Ezidszerint
57 külföldi tudományos egyesülettel és intézménnyel állunk csere-

viszonyban és már többszáz könyvet, folyóiratot és monográfiát
kaptunk csereképpen a Földtani Közlönyért. A külföldi szaklapok
nagyrésze könyvkereskedelmi úton nem szerezhet be, kizárólag
csere útján biztosítható. Feltétlenül szükséges, hogy ezt a cserét,
amely könyvállományunk külföldi irodalommal történ gyarapítá-
sának ezidszerint egyetlen járható útja, magunk intézzük.

Mivel folyóiratunk csereként külföldre is kimegy, legnagyobb
súlyt kell helyeznünk az éberség kérdésére. Szerzinknek továbbra
is gondosan kell ügyelniük arra, hogy közléseik semmiféle bizalmas
adatot ne tartalmazzanak és minden tekintetben megfeleljenek népi
demokráciánk követelményeinek.

A magam munkája fölött önbírálatot gyakorolva meg kell álla-

pítanom, hogy igyekeztem jó munkát végezni mindaddig amíg
Pártunk és Kormányzatunk bizalma nem állított nehéziparunk
egyik legfelelcsebb posztjára. Ezzel kapcsolatos elfoglaltságom
megakadályozott abban, hogy a Társulat életében továbbra is az
eddigi aktivitással vegyek részt. Helyettesítésemet adminisztratív
téren Jugovics Lajos kartársam a legnagyobb körültekintéssel és

ügybuzgósággal látta el, amiért az egész Társulat nevében kö-szö-

netemet fejezem ki.

Holnap ünnepeljük a nemzetközi proletariátus nagy ünnepét,
május 1-ét. Május 1-én fiO éve dobban a világ sokmillió dolgozójá-
nak ütemes lépése az utcák kövezetén, megremegtetve az imperia-
lista tkés elnyomók palotáit. Nem volt még olyan május 1-e,

amikor nem ömlött volna, a dolgozók vére egyik vagy másik város-
ban, faluban az utcák kövezetére. Ez kötelez. Ezen a napon még
fokozottabb figyelemmel fordul felénk a Föld már felszabadított
és még elnyomott dolgozóinak figyelme. Ezért tovább kell fokoz-
nunk erfeszítéseinket, hogy méltó tagja és ers bástyája lehessünk
a haladó emberiségnek. Most, midn fölmentésemet kérem, ennek



jegyében kívánok jó és eredményesebb munkát a megválasztandó
líj tisztikarnak.

Elnök megköszöni a titkár beszámolóját és felkéri Bogseh
László kartársat, tegyen jelentést ag slénytani szakosztály eddigi
mködésérl

.

Bogseh: Tisztelt Közgylés! A Magyarhoni Földtani Társuat
életében 1949 folyamán csöndes, de jelentségteljes esemény volt

az slénytani Szakosztály megalakulása. A korszellemnek meg-
felelen szükségesnek látszott, hogy a Társulat óriási mértékben
fellendült életében megvalósuljon a szakosítás. Ennek egyebek
között az is egyik célja volt, hogy az élettel foglalkozó tudományok
közé tartozó, de a földtannal mégis elválaszthatatlanul egybeforrott
slénytan mveli számára megfelel id és tér álljon rendelke-
zésre tanulmányaik bemutatására, úg3

' azonban, hogy ezzel a Tár-
sulat tudományos mködésében ne okozzanak fennakadást. Hiszen
a Társulatunk most már havonta kétszer tart szakülést s bizony
az élénk vita és kritika mellett szinte azt mondhatnánk, hogy még
ez a havonkénti két ülés is kevésnek bizonyul-

Az slénytani Szakosztály 1949 június 7-én tartotta alakuló
ülését, amely Társulatunk elnökének javaslatára Telegdi-Roth
Károly egyetemi ny. r. tanárt elnökké. Bogseh Lászlót pedig tit-

kárrá választotta. A Szakosztály tulajdonképpen munkaközösség,
amelynek célja a Társulat keretein belül az slénytan mvelése.

Az alakuló ülésen Telegdi-Ro'.h Károly elnök vázolta a Szak-
osztály megalakulásának szükségességét s kitzte mködésének
irányvonalát.

A megalakulást azonnal szkülések követték, úgyhogy az elmúlt
1949. év folyamán Szakosztályunk máris 4 szakülést tartott és
pedig június 7-én, majd a nyári szünet után október 12-én, novem-
ber 9-én és december 14-én. E négy szakülésen összesen 7 eladás
hangzott el. Ezek közül Kolosváry Gábor 2 eladást tartott.

Andreánszky Gábor, Kretzói Miklós, Rotarides Mihály, Strausz
László és Szörényi Erzsébet tagtársaink pedig egyet-egyet.

Hogy Szakosztályunk megalakítása mennyire indokolt volt,

mutatja, hogy alig volt olyan eladás, amelynek nagyon élénk
visszhangja ne lett volna- A 7 eladáshoz ugyanis nem kevesebb,
mint 18 hozzászólás hangzott el. Ez a pezsg tudományos élet is

'bizonyítja az slénytani Szakosztály megalakításának szükség-
szerségét és igazolja egyiíttal azt is hogy az slénytan mveli-
nek munkaközössége nálunk is fokozott ervel és tudományos ter-
meléssel veszi ki részét az építmunkából. Reméljük, hogy a kez-
deti lendület tovább ersödik és szakunk mveli egyre fokozódó
munkával fogják gazdagítani a tudományt.

Beszámolóm végén kedves kötelességnek teszek eleget, amidn
a Szakosztály meleg és hálás köszönetét tolmácsolom az Állattani
Intézetnek azért a vendégszeretetért, amellyel tantermét üléseink
céljára átengedni szíves volt.

Elnök ezután közli - a. díszközgylés résztvevivel, hogy a

választmány — az alapszabálytól eltéren — a Szabó-érem kiadását
a jubiláris közgyléssel kapcso atícsan határozta el. külön ,cente-
náris Szabó-érem“ megjelöléssel. A kiküldött bizottság Vendel
Miklós kartársat jelölte erre a kitüntetésre s ezt a jelölést a választ-
mány egyhangúlag megszavazta- A díszközgylés is elfogadja.

Elnök ezután üdvözli Vendel Miklós kartársat és átnyújtja a

centenáris Szabó-érmet, melyet Vendel Miklós keresetlen szavak-
kal köszön meg- Egyúttal üdvözli a Társulatot százéves fennállásá-
nak alkalmából a Soproni Mszaki Egyetem nevében.

Ezekután elnök kiosztja a jubiláris emlék-plaketteket, melyek-
kel a választmány azokat a tagokat tünteti ki. akik mködésükkel



a Társulat eredményes elmenetelét elsegítették s a Társulat szel-

lemét tovább fejlesztették. Ilyen kitüntetésben részesültek Balogh
Kálmán. Pánté Gábor. Papp Ferenc. Stransz László és Vitális Sán-
dor. Vitális Sándor kartárs valamennyiök nevében megköszöni a

kitüntetést. A jubiláns emlék-plakett képét a VI. táblán közöljük.

A pénztárvizsgáló bizottság jelentése alapján a Társultat 1949-

évi számadása és könyvelése rendben találtatott.

Pénztáros felolvassa az 1950. évi költségvetést, mely nem tekin-

tend azonban véglegesnek, miután az módosul még a különböz
állami támogatásokkal.

Ezek után sor került az új tisztikar választására.

A megválasztott áj tisztikar:

Elnök:
Társelnök:

Titkár és felels szerkeszt:
Szerkeszt:
Jegyz:
Ellenr:
Aktivá:

Szovjet felels:
Oktatási felels:
Sajtóidéi,s:

A Társulat

1. Balogh Kálmán
2. Bartkó Lajos
3. Bogseh László
4. Gsajág-hy Gábor
5. Egyed László
6. Földvári Aladár
7. Gedeon Tihamér
8. Horusitzky Ferenc
9. Jakucs Lászlóné

10.

Jantsky Béla
11- Jámbor Miklós
12. Káposztás Pál
13. Kocli Sándor
14. Kretzói Miklós
15. Majzon László
16- Meisel János
17. Meisel Jánosné
18. Noszky Jen
19. Oszlaczky Szilárd
20. Pantó Gábor
Pénztárvizsgálók :

Pénztáros:

Vadász Elemér
Szádeeky-Kardos elemér, Ács
Ern

Kertai György
Jugovics Lajos
Kiss János
Visovski József
Hegeds Gyula
Balogh Kálmán
Szurovy Géza
Sándor Gáspár
Kertai György
Jámbor Miklós és
az elnökség
Jantsky Béla
Kretzói Miklós
Pap Ferenc

választmánya:

21. Papp Ferenc
22. Beich Lajos
23. Renner János
24. Scherf Emil
25. Schmidt Elegius
26. Strausz László
27. Siimeghy József
28. Szalai Tibor
29. Szentes Ferenc
30. Székyné Fux Vilma
31. Szörényi Erzsébet
32. Sztrókay Kálmán
33. Szurovy Géza
34. Telegdi Roth Károly
35- Tokody László
36. Tömör János
37. Vass József
38. Vendel Miklós
39. Vigih Gyula
40. Vitális Sándor
Hegeds Gyula
Ferencz Károly
Csépreghyné Meznerics Ilona
Ascher Kálmán
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Indítványok: Vadász elnök indítványozza, hogy a Társulat
elavult régi nevét: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Föld-
tani Társulatra változtassa. Az indítványt a közgylés elfogadta.

Ezek után fölveti a tagdíjemelés kérdését, indítványozza, hogy
ezután a tagsági díj évi 36.— forint legyen a rendes tagoknál és
10.— forint az ifjúsági tagoknál, 12— forint a nyugdíjasoknál.
A közgylés ezt is elfogadta.

Indítványozza az enök továbbá még azt, hogy küldjünk
üdvözl táviratot Rákosi Mátyás miniszterelnötkhelyettes elvtárs-

nak a következ szöveggel: ,A Magyar Földtani Társulat százéves
fennállása alkalmából tartott díszközgylése tiszteletteljes üdvöz-
letét küldi országunk szeretett vezérének/4

Ger Ern a Népgazdasági Tanács elnökének a következ
távirat elküldését indítványozza: ,,A százéves Magyar Földtani
Társulat ünnepi közgylése tiszteletét és köszönetét küldi népün-
ket szolgáló tudományos munkájának támogatásáért.

“

A Magyar Dolgjczók Pártja Központjának a következ távirat
elküldését javasolja: „A Magyar Földtani Társulat fennállásának
századik évében tartott díszközgylése hséggel adózik tudomá-
nyos munkájának megért támogatásáért. ‘‘ Közgylés a táviratok
elküldését megszavazza-

Högye Ilona megemlékezik a békéért folytatott harcról és java-
solja egy békebizottság megalakítását. A bizottság megalakul,
Telegdi Roth Károly elnök vezetése alatt.

Földvári Aladár kartárs a Debreceni Egyetem Tanácsa nevé-
ben üdvözli a százéves Magyar Földtani Társulatot, sok sikert és
szerencsés fejldést kívánva.

Mosonyi Emil kartárs a Magyar Hidrológiai Társulat nevében
mond köszönetét a Társulat eddigi támogatásáért.

Szörényi Erzsébet kartárs javasolja, hogy küldjünk üdvözl
táviratot id. Noszky Jen kartársunknak, aki mindig élénken vett
részt Társulatunk életében és jelenleg betegsége akadályozza, hogy
a közgylésen résztvegyen. A közgylés a távirat elküldését meg-
szavazza.

Az ehlök bejelenti, hogy még négy tagtársunkat kell jelölnünk,
akik a MTESZ közgylésén a Magyar Földtani Társulatot kép-
visel ^fogják. A közgylés a következ négy tagtársunkat küldi ki

a MTESZ közgylésére: Vadász Elemér. Szádeczky Kardess Ele-
mér, Kerted György és Viflovszky József.

A Magyarhoni Földtani Társulat jubiláris kirándulása a Velencei-

hegységbe 1950 április 29-én.

Jantsky Bála.

Április 29-én, ragyogó tavaszi napon, reggel 7 óraikor 55 sze-

mélyes autóbuszt és 5 személygépkocsit megtöltve a Sztálin téri

autobusz-állomásról indult a kirándulók csoportja, összesen 75

résztvevvel.
A kirándulás vezetje nagy vonásokban ismertette a hegység’

kzettani és földtani fölépítését, majd a velencei közös bányában
a pneumatolitos injekciós kontaktmetamorf luxullianitokat. A tisz-

tán termikus kontaktmetamorfózis által keletkezett csomós agyag-
palák és csomós csillámpalák andaluzitja, szilimanitja és biotitja

a feltör gzök és gázok hatására elbomlott és az új kzet kvarcos-
turmalinos erekkel' átjárt és ezekbl a kzetbe infiltrálódott kvar-
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Kirándulók
csoportja

az egyik

gránit

kfejtben

con és turmalinon kívül a kzet kizárólag- szericitbl és kivált

ércekbl áll. Az elszericitesedett nagyobb andaluzit-, szi limarii t-

szemek körvonalai még láthatók. A turmalin-kvarc telérkék és erek
vastagsága a hajszálnyitól a 20—30 cm-ig változik. Ezek minden
irányban futnak és sokszor teljesen behálózzák a palás kzetet.
Ilymódon turmalin-kvarcos arteritek is keletkeznek. Ennek a

bányának a környékén aplit-injekciók nem találhatók,
A kfejt Ny-ti végétl pár m-re ersen elkvarcosodott. gáz-

iiregekkel átjárt, ersen hematitos, limonitos, pirites gránitot talá-

lunk. A közvetlen érintkezés a palákkal a kfejt Ny-i végében
már egyes kézi példányokon is szemlélhet. A gránit a mellékkze-
tet, illetve annak darabjait magába zárja, az érintkezés tehát
primr magmás állapotban jött létre. A gránitban, iá közvetlen érint-

kezés övében, elvétve turmalin is található.
A szlikbe vezet mélyúton haladva, a metamorf kzetet harán-

toljuk, köztük két vastagabb és számos apró turmalin-kvarc telért

is melyek a metamorf kzet csapására merleges irányban futnak
keresztül. Az egyik itteni borpincében helytálló bázisos kikiilö-

niildést találunk. Ez a kzet sötétzöld, aprószem, egyes helyeken
azonban durvaszemcsés ofitos szerkezet. Ásványi elegyrészei:
földpát (labrador). diopszid, melynek szemcséit szélükön zöld
amfibol veszi körül, ilmenit és kivált ércek. A kzet összetétele
szerint diorit.

Az útbevágás további szakaszán a gránit és a köpenyként bur-
koló metamorf kzet hullámzó érintkezését, majd a gránitba be-
nyomult andezitet, a hegy tetején pedig- mellékkzetbe hatoló
laplitinjekciókat láttunk. Ugyanitt a hegy tetején látható egy
andezit-apofizis is, amely a metamorf kzetbe nyúlik bele, azonban
azt teljesen átütni nem tudta. Megállapítható az is, hogy az andezit
a kontakt-palára semmiféle hatással sem volt, a kontakt-zóna alig
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pár em-uek mondható. Ezzel .szemben az andezit ersen mállott
ami a kontaktus mentén cirkuláló vizek másodlagos hatásának
tulajdonítható.

A nadapi andezitbányákban az andezit és a gránit érintkezé-
sét és az andezit kzetét látjuk, amely egyes helyeken ersen piri-

tes és fluoritot, továbbá zeolitokat tartalmaz. Az érintkezés zóná-
jában az elkaolincsodáson és a vékony pados elmádáson kivit a

gránitban más elváltozás nem tapasztalható. Ezek a jelenségek
azonban minden bizonnyal a harmadkori vulkanizmust kísér
pneumatolitos: de fleg hidrotermális hatás termékeiként tekint-
hetk.

Az andezitbányáktól visszafordulva, az Enyedi-féle gránitk-
fe.jtt, annak hidrotermálisán elbomlott kzetét a közvetlen kör-
nyék pegmatitos részeit, majd az úton lefelé haladva a Retezi-féle
kfejtt és annak ersen piritesedett részeit tekintettük meg-
Az országúira érve, gépkocsin folytattuk utunkat Sukoróig a

baritbányászat megtekintésére. A sukorói legeln végighaladva,
már morfológiailag is feltnik, hogy más gránitfajta zónájában
vagyunk. Ez bictítban gazdag, minden utólagos hatástól mentes
gránit. Ez az splutón, mely csupán egyes helyeken maradt meg
eredeti összetételében. Feljebb érve a terület csupa kis domb, ami
jellegzetessége az egész hegységnek. Ilyen kis dombokkal van
teleszórva a hegység egész nyugati és északnyugati része. Ott
jelennek meg. ahol az splutón elkvarcosodása a legintenzívebb
volt. A sukorói és környéki barittelérek a Meleghegy elkvarecso-
dott gránitját veszik körül és mindig egy-egy ilyen kis domb
kvarcosodott gránitjával kapcsolatban jelennek meg. A barittelé-

rek jellegzetessége az, hogy a mélységgel arányosan, vastagságuk
csökken és [helyüket egy fluoritos. kvareos érces ásványtársaság
foglalja el, amelyben a barit csak másodrend ásvánnyá válik.

Így a megtekintett lencseszer barittelér is, . amely a felszínhez
köze] es részen 30 cm vastag is volt, 15 m mélységben már telje-

sen eltnt.
Az ércesedés nem csupán a baritos-kvarcos-fluoritos telérekre

szorítkozik, hanem a környez gránitban is tapasztalható és ennek
intenzitása a mélységgel arányosan növekszik. Így a most K—Ny
irányban hajtott ereszkében mintegy 30 m hosszúságban találtak
ilyen sötétszín ércesedett gránitot. Az ércesedés a kvarcosodás.
kísér jelensége, ami mikroszkópiailag igen jól látható. Tehát a

hegységre jellemz elkvarcosodás kísér jelenségeként tekinthet.
Az ércesedett barittelérek és az ércesedett gránitban a színkép-
elemzés a következ kationokat mutatta ki: Ba. Sr. Li (sok), Pb, Ag,
As Fe. Ca. Ezek alapján a sukorói Meleghegy-környéki baritok
keletkezését és a fluoritos ércesedést nem a harmadkori vulkaniz-
mussal. hanem a pátkai és a Pákozdtól ÉXy-ra, továbbá a székes-
fehérvári szlikben is tapasztalható nagyarányú elkvarcosodás-
sal, a kontaktkzetek csaknem egész övezetében, tehát, a csalai
fels malomtól a velencei temetig tapasztalható kvareos turma-
linos pneumatolizis&el és a pátkai fluoritos ércesedéssel kell kap-
latba hoznunk.

A kirándulás befejez részében a Meleghegy gránitjának el-

kvarcosodását és a Meleghegy D-i oldalán gránitból és turmalinos
kontaktpalákból álló tektonikus breccsákat tekintettük meg.

Felels szerkeszt: Kertai György. — Feleld kiadó: Tudományos Folyóirat-
kiadó Nemzeti Vállalat Vezjérigazgatócia. — Szerkesztség: VIII.. Múzeum körút
1 A. — Kiadóhivatal: Tudómén vos Frdvóirat'lriadó X. V. Budaipest. V.. Szalav utca
F — Telefon: Központ: 113—074, 112—681, 312—345. Elfizetés: 122—299. — Magyar
Nemzeti Bank egyszámla-szám: 936.5159 — Kultúra Nyomda NV. VIII., Conti u. I.

Feleld nyomdavezet: Heitter Imre.
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Értekezések

Az északmagyarországi triász rétegtana'

15 A L Q G H K A L M A N

A Rudabányai-hegység és a Gömöri-Karszt földtani újra-
tiénképezése olyan rétegtani megállapításokhoz vezetett, ame-
lyeket a Borsodi-Blikk triász képzdményeinek taglalásakor is

jól hasznosíthatunk. A következkben e három terület triász

rétegsorának egységes nézpontból való taglalását kíséreljük
meg. Munkánkban saját és Pantó Gáborral közös megfigyelé-
seinkre, valamint Schréter Zoltán irodalmi adataira támaszko-
dunk. Célunk nem végs összefoglalás, hanem program nyúj-
tása; annak az útnak megvilágítása, amelyen — nézetünk
szerint — a jöv rétegtani kutatásainak haladniuk kell.

Számolunk azzal, hogy törekvésünket mérni idegenkedés
fogadja; ennek oka azonban pusztán a megszokás. Megszoktuk,
hogy az említett hegységrészeket, részint kifejldésben eltéré-

seik miatt, részint az összefügg megismerésen alapuló összesít
szemlélet híjján, egymással többé-kevésibbé élesen szembeállít-

suk. Némelyek, a Rudabányai-hegység és az eltér caapású
Gömöri-Karszt különállását is kiélezték. A Bükk esetében pedig
az északibb területekkel való összehasonlítás már amiatt sem
sikerülhetett, mivel itt — éppen a megfigyelések térbeli korlá-

tozottsága miatt — bizonyos triászképzdményeket valóságos
rétegtani helyzetüktl eltéren értékeltek, másokat ki sem
választottak. Pl. az alsó-anisusi emelet „guttensteini“ dolomit-

jait általában az alsó triásraai' vonták össze, néhány helyen
pedig a középs-anisusi emelet cukorszövetft dolomitjaival
kerültek ezek egy csoportba. A ladini emelet kovapaláit és

radioláritjait elbb a karbonba, majd az alsó triászba helvez-
ték, a ladini agyagpalaíacies zöme mindmáig a fels-karbon- '

bán, kisebb része pedig az alsó triászban szerepelt.

Vizsgálataink a Rudabányai-hegység és a Gömöri-Karszt
triász rétegsorának párhuzamosíthatóságát kétséget kizáró
módon megállapították. Bizonyos eltérések csupán a ladini

rétegek kifejldésében mutatkoztak. A ladiniknm szembenálló
két széls kifejldése (a tömeges mészk- és dolomit-, illetve a
searuköves-agyagpalás fácies) között azonban átmeneteket
találtunk. Bizonyosra vehet tehát, hogy a gömöri és a ruda-
bánya-tornaszentjakabi triász ugyanahhoz az üledékgyüjthöz
tartozik. Meggvzdtíink azonban arról is, hogy a gömöri és
rudabányai triász-üledékek úgyszólván valamennyi képvise-

1 Eladás a Magyarhoni Földtani Társulat 1950 február 1-én tartott
szkülésén.
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lje jellemz kifejldésben és hasonló rétegtani helyzetben a
Bükk területén is jelen van, az alábbi összehasonlító rétegtani
táblázat jogosultsága tehát igazoltnak látszik.

A triász-tenger elnyomulását Észak-Magyarországom a
seisi emelet lilás vágj' zöldes agyagpala-közbetelepülésekkel
tarkított, lilásvörös homokköve jelzi. Gömörben és a Ruda-
bányai-hegység területén csupán az összlet legtetején — a cam-
pili rétegekbe való átmenet gyanánt — jelentkeznek meszes
rétegek. A Bükkben — Sehréter szerint — . az egész emeletben
gyakori a mészk és a dolomit, ami némi fáciesváltozást jelent,

noha az ugyancsak elforduló vörhenyes palák és homokkövek
az üledékképzdés egyveretségét bizonyítják. A faunából az
Anodontophora fassaénsis Wissm., a Pseudomonotis clarai
Eminr. és a Ps. aurita Hau. gyakorisága emelhet ki.

Az egyre meszesebbé váló, detritus-anyagban általában sze-

gényed campili üledéksor térben és idben srn változó fácie-

seket foglal magában, a sorozat összképe azonban mind kzet-,
mind slénytani szempontból mindhárom hegységben azonos.
A fauna vezéralakjai a Turbo rectecostatus Hau., Natiria cos-

tata Miinst., gervilleiák, myophoriák, rhizocoraUiumok, ammo-
nitesek. Az alsó triász két emeletének térképi szétválasztása
a Bükk területén — amennyiben ez egyáltalán lehetséges lesz
— még megoldandó kérdést jelent.

A változatos campili rétegsorra az alsó-anisusi emelet „gut-

tensteinV
1,

kifejldéséi tiszta (Biikk-hegység, Rudabányai-hegy-
ség déli része), vagy sötét mészk-közbetelepülésekkel tarkított,

dolomitja (Rudabányai-liegység É-i része, Gömöri-Ivarszt)
következik. Az eddig fennállott kisebb-nagyobb különbségek e

jellegzetes, már csak kevés d'etrí tus-anyagot tartalmazó szint

keletkezése idején általánosan kiegyenlítdnek. A guttensteini
szint ennélfogva igen értékes kiindulási lehetséget nyújt a

rétegtani tájékozódás számára. Fontos tehát, hogy e képzd-
ményt ezentúl a Bükkben is kell figyelemben részesítsük (el-
fordul pl a íelstárkányi Várhegy Ny-i lejtjének 'alján, a

hámori Puskaporoson s a Garadna-völgy alsó triász vonulatába
begyrve több ponton). Meggyzdésünk, hogy elkülönítése

lehetséges és a szerkezeti kép nézpontjából igen elnyös lesz.

A guttensteini rétegek fölfelé világos szín, cukorszövet,
tömeges dolomitba, vagy dolomitos mészkbe mennek át. amely
a Telekesi-völgyben (Rudabány'ai-hegység) crinoideákat,
egyebütt középs-anisusi mészalgaflórát (Oligoporella pilosa

Pia, Physoporella pauciforata Giimb., Diplopora hexaster Pia)
tartalmaz. A cukorszövet dolomit a Bükkben is megvan (pl a

íelstárkányi Várhegy guttensteini dolomitjának a fedjében,
az óhutai Hegyes-tet világos mészkövével kapcsolatban, stb.;

Sehréter a Tibahegyrl mészalgát is említ belle).
E rétegcsoport fölött mind a Gömöri-Karszton, mind a

Rudabányai-hegységben áltálában kövületben szegény,

Aggteleknél azonban brachiopodás-crinoideás (Mentzelia men-
tzeli Dunk., Spirigera trigonella, stb.), világos szín, tiszta, réteg-

zetten mészk (fels-.anisusi emelet) következik. Feltehet, hogy
ez a fácies helyenként (Jolsva, Alsóhegy) a középs-anisusi



emeletbe is lenyúlik, bár az is lehetséges, hogy az alsóbb szint-

táj e helyeken szerkezeti okokból hiányzik. Rendkívüli kövület-

szegénysége miatt nem lehet ugyan biztosan állítani, mégis
valószín, hogy a Bükk-íennsík réteges, világos mészkövének
zöme az anisusi emelet középs, de fleg fels részébe tartozik.

A kiegyenlítettnek látszó anisusival szemben a ladini üle-

dékképzdés a fáéiesek tarka változatosságát mutatja. A Szi-

licei-fennsíkon, az Alsóhegyen és a jósvavölgyi antiklinális

területén a ladini emeletet az itt ismeretes, olykor mészalgás
(Diplopora annulata Söhafh. Teutloporella herculea Stopp.),

csigás (Trachynerita quadrata), kagylós (Daonella lommeli, posi-

donomyák), szivacsos és telepes-korallos, túlnyomóan világos,

néha kissé sötétebb szín, tömeges, vagy pados mészk kép-
viseli, amelyben hellyiel-közzeil szaruköves mészkfoltocskák is

jelentkeznek. A jósvavölgyi antiklinális területén e mészkövek-
kel együtt kisebb-nagyobb tömeg világos, vagy néha sötétebb
szín, cukorszövet dolomitrögök is fellépnek. Ez átkristályo-
sodott, kövületmentes dolomitok kora — hasonló dolomitnak a
középs-anisusi emeletben való szereplése miatt — meglehet-
sen bizonytalan. Mégis úgy hisszük, számolnunk kell azzal,

hogy a ladinikum tiszta karbonátos kifejldésében a mészköve-
ket változó mennyiség dolomit helyettesítheti.

Pelscardó és Szádvárborsa között a ladini emelet sötét-

szín, szaruköves mészkrétegekkel kezddik, amelyek fölfelé

elbb száruktarta 1inukat vesztik el, majd mészalgás (Diplopora
annulata Sóhafli., Teutloporella herculea Stopp ), világos, töme-
ges mészkbe mennek át. Hasonló ladini szelvények Jolsván,
Sós-pusztánál, a Pelsci-Nagyhegy É-i részén, tehát Pelseardó-
tól Ny-ra, ismeretesek még. Szádvárborsá'tól K-re elleinben a

szaruköves és szarukmentes, réteges mészkövek szint táj át
tömeges mészk helyettesíti, a „vegyes" fáciesbl, a „tiszta"

mészkfáciesbe való átmenet fokozatosnak látszik. A „tiszta"

ladini mészkfáciesben itt-ott (pl Szilicétl É-ra, Derntl D-re,

a szádvárborsai Dét-hegytl Ny-ra, Hosszúszótól KÉK-re)
fellép szaruköves mészkfoltok ugyancsak átmenetek, illetve

„visszaütések" gyanánt értékelhetk.

A Rudabányai-hegységben a ladini rétegek úgy fejldnek
ki az anisusiakból, hogy a világos, tömeges mészkövet piros
foltok, majd piros márgagumók kezdik tarkítani (posidonomya-
szer kagylók, daonellák és halobiák). Eziek fedjében fehéres,

sárgás, barnás, vagy szürke szín, pirosfoltos, kagylós törés,
réteges-lemezes, piros szarukgumókat és lencséket tartalmazó
mészkövek lépnek fel. A szaruk gyakran rétegeket alkot,

helyenként piros radiolaritpadok vagy sárgásszürke, szürke, st
fekete (liditszer) koivapala-réitegek ismerhetk fél. A szaru-
köves mészk vagy a kovapala rétegei közé különböz szín,
túlnyomórészt azonban fekdie, vagy legalább is szürkefoltos

agyagpala, olykor márga települ. Az emelet fels részét sötét

agyagpala tölti ki, amelyben olykor szürke mészk- (igen gyér
szarukvel és Daonella sp-szel) vagy barnásszürke, csillámos

homokk-rétegek, helyenként mangánérclencsék is elfordul-
nak. A rétegcsoport e fels, kovapalás-agyagos kifejldése Szu-
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hogy és a Telekesi-kápolna közt tektonikus elváltozást szenve-
dett, a T'elekesi völgyben, a Telekes oldaliban és Szalonnától É-ra
pedig kvarcporfir és a vele kapcsolatos hematitos kvareerek
törik át. A kvarcporfirra'l való érintkezés jellegének félreisme-

rése miatt e csoport ersebben elváltozott részleteit palaeozóiak-
nak, kevésbbé átalakult tagjait pedig alsó-trió szkoraikna

k

tartották. Sikerült azonban kétségtelenül megállapítanunk,
hogy az így önkényesen elválasztott képzdmények közt semmi
lényeges különbség nincs; településük, szaruktartalmuk s a

Telekesoldalban talált üaonella sp- alapján teljes egészükben
a Telekesi-patak Ny-i oldalvölgyeiben már Pálfy által is

felismert ladini komplexus folytatásai.

A Eudabányai-hegység É-i (Bódvától K-re es) részében
szinte uralkodó, jellegzetes ladini képzdményeket eddig a

triász legkülönbözbb tagjaival vonták össze, a bódvarákói
Osztramoson pedig — Koch Antal figyelmeztetése ellenére is —
a karbonba sorolták. A való helyzetet itt Pantó Gábor ismerte
fel: az Osztramos DK-i alján az alsó triásszal szerkezeti vonal
mentén érintkez, világosszín, szaruköves mészkrétegek föl-

jebb szürkecsíkos, szarukmentes, még többnyire rétegezett,

mészkbe mennek át, erre pedig az Osztramos gerincének vilá-

gos szín, tömeges mészköve következik. Utóbbi szövet, szín és

vegyi alkat (tekintetében az Alsóhegy tömeges ladini mészkövé-
vel egyezik, a benne itt-ctt elforduló, átkristályosodott rész-

leteket a hdfnatittelérekkel és az ezeket kísér kovasavas impreg-
nációkkal egyetemben a közelben feltárt eruptívum hidroter-

mális hatásai hozhatták létre. Az Osztramosnak a pelscardói-
hoz hasonló szelvényében tehát a délibb területek magasabb
szinttájbeli ladini agyagpaláit a tiszta mészkfátesre jellemz,
tömeges (zátony?) mészk helyettesíti, a tömeges mészk fekv-
jében lev szürkesávos mészkben a két kifejldés küzdelme
tükrözdik. Az Osztramos e fáciesátmenet révén a rétegtani
viszonyok megítélése szempontjából fontos láncszemnek bizo-

nyult.

A Eudabányai-hegység Ny-i szélén, a Lászi-maioim tájának,
vtalainint Derenk környékének pirosfoltos, tömeges mészköve
(amelyet piros márga- és szaruikgmnók, st agyagpalacsíkcfk is

tarkítanak), újrahatározandó daonella- és halobiafaunájával
együtt, átértékelésre vár. A kzettani hasonlóság alapján helye
valószínleg nem a fels triászban, hanem a ladinikumban lesz

kijelölhet. •

A ladinikum kifejldése a Eudabányai-hegységben rend-
kívül változatos. Valamennyi válfaját nem is lehetett tábláza-
tunkba felvenni, mert térben és idben változván, gyakran
talán nincs is állandó szintjük. E tekintetben az itteni ladini-
kum a campili kifejldésekre emlékeztet. Más nehézség is

van: a gyakorta fellép barnás- és pirosszínre málló ladini

márgá.k sokszor szinte csalódásig hasonlítanak a megfelel
campili rétegtngokhoz és csak a gyakorlott szem 'tudja ket
megkülönböztetni. Néhány; a campilival szemben mutatkozó
jellemvonás és az itt-ott jelentkez szaru köt a italom révén azon-
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bán még a világosabb márgák és palák besorolása is megoldást
nyert. (A campilival szemben a ladini márga és pala köviilet-

telen, homokosabb válfajai finomabb szemek, a palák szürke
uralkodó színét pedig általában csak a mállás módosítja.)

A Ruclabányai-hegység ladini rétegsora a Bükkre nézve is

érvényes. Bizonyítékul a íelstárkányi Várhegy szelvénye szol-

gálhat, amelynek képzdményeit — Schréterrel ellentétben —
rendes településiteknek tartjuk. Említettük, hogy a Várhegy
Ny-i lejtjének guttens'teini dolomitjára nyilván K-i dlés-
sel — cukorszövet dolomit települ. Az ezután következ
nyiroktakaró alól a gerinc közelében KI) K- i dlés, szaruköves,
szürke és lilásszürke, réteges mészk rögei bújnak el, amelyek-
bl Schréter Daonella sp.-t, D. cfr. moussoni Mér.-t, Posidonomya
tvengensis Wissm.-t, Arcestes sp.-t és Trachyceras (Protrachy-
ceras) cfr. roderici Mojs -t idéz. A szaruköves mészkre egyez
településsel piros rádiói árit és másszín kovapalarétegek, majd
az Odor-hegy csoportjának sötétszín agyagpalái következnek.
Schréter a helyenként radiolária -tartalmú kovapalát elbb a
fels karbonba, majd az alsó triászba, az agyagpalát pedig
a fels karbonba helyezte és a rétegsort átbuktatolttnak gondolta.
A rudabányai rétegsorral való szinte teljes egyezés s a réteg-
tagok egyöntet települése miatt e feltevés ma már nem látszik

indokoltnak. Természetesebbnek tnik a kovapalát a szaru-
köves mészkbl kifejlddnek tekinteni, mint attól elszakí-
tani. Természetesebb ezeket együtt egy olyan emeltben
elhelyezni, amelyre az egész alp-kárpáti ívben jellemzk az
elsdleges kovás lerakódások, mintsem egy olyan szintbe rakni,
amelyben ilyenek ismeretlenek. A kövületmentes agyagpala-
csoport — a Szebényi és Pantó által észlelt — a rétegdléstl
eltér irányú párásságon kívül, egyéb sajátságaiban elüt az
ókori paláiktól, igazi fillitet közte nem találunk. Mindenütt
triász mészkövek közé ékeldik, az érintkezésen általában a
kovapalákat találjuk. A Lökvölgy mentén pedig — a palaterü-
let közepén — kisebb-nagyöbb triászmészkrögök sorakoznak a
Nagyeged—Várhegy-vonulat folytatásában. Fels-karbon kor
feltételezése esetén a palák regionális fekvése csak igen
bonyolult áttolódásokkal volna magyarázható, több kérdés
azonban ekkor is felelet nélkül maradna. Pl: „Miért hiányzik a
Déli Blikkbl, az É-i Blikkbl ismeretes többi ókori képzd-
ményf“ Vagy : „Az „alsó-triász

14 (kovapaláknak a D-Biikkre kor-

látozódása mellett miért csupán az É-Biikkbl ismeretes kövii-

letes alsó triász?
44
... és így tovább. E kérdések csak azzal nyer-

hetnek megoldást, ha a déli-bükki kova- és agyagpalákat jóval
fiatalabbaknak tekintjük s — rudabányai mintára — a. ladini-
kumba soroljuk.

így a ladini emeletbe kerülnek fel a Darnó-hegy környé-
kének, á Bátoi'i-szigetnek, a Mónosbél—Szarvask—Felstár-
kány—Bükkzsérc—Répáshuta—Kisgyr közti területnek „alsó
triász

44 kovapalái és „felskarbon44
agyagpalái. A szarvaski

„Vaskapu 44 agyagpalák közé települt, növénymaradványos és

széncsíkos homokköve tehát, amely némelyiket a felskarbon
kszéntelepek bükki elfordulásának feltételezésére bátorított,
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ladini homokknek minsül. Ladininak kell tartanunk ezen-
kívül a Berva-völgy mentén a Tark felé húzódó, szürke
mészk-közbeitelepülésekkel tarkított, kövületmentes, „campili

44

agyagpala-vonula'tot is, amely kitn feltárásokban tanulmá-
nyózható a szarvaski út mentén Almártól É-ra: az itt láthaJtók
a szalonnái Telekes-oldal kzeteivel egyeznek. Hámor, Újhuta
környékének s a Kácstól É-ra lev területnek szaruköves,
szürkés mészköve 'természetesen ezentúl is ladininak veend.

Elgondolkoztató azonban a mészvölgyi, bervaháti és hór-
völgyi kövületes, pados világos mészk helyzete. Schréter
esino-marmolata kifejldést és la dini kort említ vele kapcsolat-
ban. Nézetünk szerint a bükki triász legfontosabb problémája
ma e dél-bükki kövületes, illetve a Bükk zömét alkotó kövület-
mentes, világos mészkvonulatok egymáshoz való viszonyának
eldöntése. Pusztán a települési viszonyok figyelembevételével
hozzá sem lehet nyúlni e kérdéshez, hiszen az „esino-marmolata
jelleg44 mészk mindenütt a ladinikumba sorolandó palák
vagy szaruköves mészkövek alá látszik dlni, a rideg mészk —
s a mobilis palaösszletek többnyire rosszul feltárt érintkezésé-
nek természete azonban máig sincs kellkép megvilágítva.
Talán nem tévedünk nagyot, ha a kövületes mészkvonulatban
a fels triász képviseljét keressük, azonban természetesen csak
a fauna teljes meghatározása után lehet majd e tekintetben
végleges állást elfoglalni. Ha sejtésünk igaznak bizonyulna, a

Bükknek a Garadna-völgytl D-re es részét olyan déli vergen-
ciájú pikkelyek halmazának tekinthetjük, amelyben az egyes
részletpikkelyek triászképzdményei É-ról D felé fiatalodnak.

A fels triász á Budabányai-hegységben ismeretlen, Gömör-
nek azonban több pontján elfordul. Sajátságos, hogy eddig
csupán a nóri emelet kövületeit találtuk (Monotis salinaria
Bronn, Halorella. amphitoma Broun var. multicostata Bittn.,

Halorella cfr • ancilla Suess, H. plicatifrons Bittn.) világos,

tömeges fennsíikmészkbeü, illetve az ebben nagyobb lencséket
alkotó, réteges piros hallstatti mészkben. Találtunk olyan
brachiopodafaunát is, amelyben nori alakok (Cyrtina suessii

Winkl.) középs-triász fajokkal [Waldheimia (Aulacothyris)
angusta Sohloth. var. rosaliae Salom., W. (A-) wcihneri Bittn.],

vagy olyanokkal keverednek, amelyek a középs triászon kívül
a nori emeletbl ismeretesek [Waldheimia (Aulacothyris) zug-

mayeri Bittn. W. (A.) supina Bittn.]. Karai (kövületet eddig
még nem ismerünk, ez az emelet azonban a ladini emeletbl a

fels triászba helyenként észrevétlenül átjöv, tömeges mész-
kövekben bizonyára bennefoglaltatik. — A rhati emeletnek a

derni Szörnyükül 'tájáról ismeretes, krinoideás—braehiopo-
dás—ammoniteses, kösseni fácies rétegeit a Gömöri-Karszt
egyéb pontjain még sehol nem találták.

A mezozoikum-eleji transzgresszió a fels triásszal mind-
három hegységünkben általánosan megszakadni látszik. A Der-
ítnél ismeretes, hierlatzi kifejldés (crinoideás-belemniteses.
följebb pedig brachiopodás-aegoeerasos) liász mészk Andru-
sov szerint már új transzgressziót jelez, mert a mélyebb —
triászkori — képzdmények feldolgozott anyagát tartalmazza.
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(Kérdés, nem tektonikai breccsáról van-e i.llt szó i Egyébként
Andrusov- hierlatzi, Vigh Gy. pedig adnethi fácies liászról

beszél.) A liászmészk feletti piros radiolaritokat és különböz
szín agyagpala-közbetelepiiléseket tartalmazó kvarcitokat a

magyar geológusok még a liászba sorolták, Andrusov ellenben

a dogger, st maim abyssopelitjeit véli felfedezni bennük. Jura-
korra utaló belemnites phragmokonok ezenkívül csupán a jászói

Nagyksziklán (Noszky J.) kerültek el. Lepusztult-e a jura
üledéksor É-Magyarországon, vagy többnyire ki sem fejldött,
az említett üledéknyomok ellenére is sztratigráfiánk fogas kér-

dése marad még sokáig.

Nem célja e dolgozatnak az sföldrajzi viszonyok részletes

fejtegetése, mindössze néhány általánosabb megállapítási
rögzítünk:

1. Az északmagyarországi triász üledékképzdés mindvégig
sekélytengeri volt. Még a ladini szaruköves mészk, radiolarit

és kovapala is csak a neritikum üledéke lehet, mert csupán
itt képzelhet el a váltakozó vagy bellük kifejld, részben
mangános, sokszor homokos agyagpalák és — elvétve növény-
maradványos — homokkövek keletkezése. A triászkomplexus
fele vastagságát tömeges mészk vagy dolomit tölti ki, amely-
nek egy része igazi zátonyképzdmény, más része a zátonyok-
hoz kapcsolódó algamezkön jött létre.

2. Észak-Magyarország három mezozóos hegysége a réteg-
sorok hasonlósága és a fáciesátmenetek szerint egyazon üledék-
gyjthöz tartozott. Átlépte-e a triásztenger az Uppony

—

Szendr—Rakacaszend-i ókori vonulatot, avagy utóbbit csupán
a mezozoikum végére tehet hegyképzdés eri emelték
magasra, tisztázatlan kérdés. A rudahányai és bükki kifejldés
hasonlóságai következtében mégis egyelre olyan geoantikli
nális-hátat képzelhetünk itt el, amely csupán itt- ott emelked-
hetett a tenger szintje fölé.

3. Az inkább északalpi jelleg üledéksor sajátos, középhegy-
ségeink triászától többé-kevésbé elüt vonásokat mutat.

(Fajokban szegényes alsó-triász fauna; kövületmentes gut-
tensteini mészk és dolomit; Avettersteini mészk és dolomit;
reiflingi mészk, partnachi rétegek és olykor wettersteini
mészk kombinációjából álló ladinikum [Rudabánya, Blikk];

faunában szegény, hallstatti típusú közeitek a fels triászban.)

4. Az idsebb mezozoós mozgásoknak az üledékképzdésre
kifejlett hatása aligha rögzíthet. Mindössze a fiatalabb kim
meriai mozgás jelentkezik — eléggé bizonytalanul (Dern) —

.

átmeneti üledékmegszakadás képében, a triász-jura fordulóján.



slénytani adatok Baranyából
1

STKAUSZ LAS Z L

o

A Mecsek-hegység felsmediterrán- és szarmatarétegeibl
1948 nyarán két eddig ki nem aknázott lelhelyrl gyjtöttem
slény-maradványokat. Rétegtani és sföldrajzi tekintetben ezek

a tortonai-szármáciai elhatárolás kérdéséhez is szolgáltatnak
adatokat. Ismertetek ezeken kívül egy 1924-ben gyjtött ihidasi

új Arca-fajt és egy báni Conus-alakot.

1. Felsmediterrán fauna Hosszúhetényrl.

Hosszúhetény vasúti állomása mellett a felsmediterrán
emelet legmagasabb részének megfelel csillámos sárga homok-
ból gyjtöttem a következ slénymaradványokat:

Miliig, sp. Cristellaria sp. Fioa-fúrások. Serpida sp. Arca
diluvii Lk. Ritka, csak apró töredékek. Arca lactea L. Pectun-
culus bimaculatus Poli (pilcsus L.) Egészen apró, 1 cm körüli
példányokat találtam csak: ilyenek Várpalotán is gyakoriak.
Limopsis anomala Eichw. Egyetlen pici példány, szokatlanul
szabályoson kerek s felszíne túlságosan sima. Pecten sp. Kicsi
töredék. Ostrea sp. Fleg vékonyhéjú alak töredékei, de van
egy igen vastag héjdarab is. Ostrea frondosa Serr. Egyetlen
példány, 2‘á cm széles. Cardium sp. Venus sp. Meretrix sp.

Sok töredék búbrész nélkül, vékony és vastagabb héjúak.
Meretrix islandicoides Lk. Kevés búbtöredék, megfigyelhet
zárral. Corbulq carinata Duj. Gyakori; elég változatos díszí-

tés és termet; varielások elkülönítését azonban nem látnám
eléggé indokoltnak. Neritina picta Fér. Adeorbis Woodi (1)

Sérült példány, meghatározása kétséges. Cingula peculiaris

B o e 1 1 g. Egyetlen példánya ezen kostéji ritka, pici csigának.

, Rissoa sp. Hydrobia pupa Dód. Tömegesen fordul el ez a „

pici csiga. Natica helicina- Br. Natica cfr. redempta Midit.
Valószínleg hasonló jogosan neveziketnk „N. (Polynices)
Stasici Friedb.“-nek is, ha az új neveket és -szk species-
kereteket kedveljük. Natica millepunctata Lk. Neritina picta
Fér. Turritélla bicarinata Eichw. Cerithium pictum B a s t.

Ez a leggyakoribb alak lelhelyünkön. Változatos díszítés-
akadnak a „C. nympha“-típus felé hajló példányok is. Ceri-

thium bidentatum D e f r. Elég gyakori, változatos termet;
vannak igen zömök példányok is, legtöbbön láthatók régi meg-
vastagodott szájperemek. Pyrida. cornata A g. var. Valamivel

1 Eladhi ;i Magyarhoni Földtani Társulat 1 941 áprili> 20-án tartott

szakülésén.



zömökebbek a pécsváradi „var. pseudobaisiliea“-nál. (5). Ter-
mészetesen ezeket is, mint a „var. pseudobasilica“-t, lehetne
a P. Leinei változatának is tekinteni — az elválasztás a
P. eornula és P. Lainei közt szerintem nem biztos. Pyrula sp.

Egyetlen töredék, karcsúbb a P. Lainei-niél is. Buccinum
Schönni H. et Au. Gyakori; az utolsó kanyarulat fels részén
a csomósság aránylag ers. Murex craticulatus L. Azonosít-
ható lenne a „Hadriania mioincrassata Sow“-val (bár annál
kevéssé zömökebb). Ancillaria glandiformis L k. Két, tompa-
spirá.iú példány. Cancellaria gradata Horn. Egyetlen darab.
Terebra fuscata B r. Több szép nagy példány. Terebra cfr.

acuminata Bors. A típusnál kevésbbé vonalkázott. Terebra
cfr. transylvanica H. et A u. A kiszögell él a kanyarulatok
fels negyede körül nem elég éles. Mégis nem annyira az
itteni egyetlen példány megbatározlhatóságában, mint inkább
a faj tényleges önállóságában kételkedem. (L. megjegyzéseim
a T. acuminata és T. transylvanica elválasztásának nehézségé-
rl a várpalotai anyaggal kapcsolatban, 5. p. 144). Bulla
Lajonkaireana B a s t. Ez a faj a tortonikumban Magyar-
országon is gyakoribb, mint iaz irodalmi adatok alapján
hihettük volna. Schréter is hangoztatja a tortonikumban
való elfordulását (2. p 275—276). Decapoda-olló töredéke.

A felsorolt fajclk közül hármat eddig nem találtak a mecseki
mediterránban: Ostrea frondosa Sow: ez valószínleg megvan
más mecseki lelhelyeken is, de rossz megtartása, vagy elkülö-
nít bélyegeinek bizonytalansága miatt maradt talán „Ostrea
sp.“, vagy „Ostrea edulis var.“ néven. Terebra acuminata —
transylvanica: elfordulása a mecseki mediterrán faunának
(Erdélyén kívül) a várpalotai faunához való hasonlóságát
fokozza. Bulla Lajonkaireana: valószínleg még scík hazai
felsmediterrán lelhelyen megvan, ha nem is olyan gyakori,
mint a szarmatikumhan. Van két olyan faj is faunámban,
amelyet legújabban Meznerics I. talált csak meg Hidason:
Hydrobia papa Dód és Cingula peculiaris Boettg. az utóbbi
erdélyi ritkaság; ezek is bizonyítják a már hangoztatott köz-
vetlen tengeri összeköttetést a Mecsek és Lapugy környéke közt.

II. Új kagyló-faj a hidasi fels mediterránból.

Arca (Anadara) hidasensis nov. sp. (1., 2. ábra.). Egyetlen
példányt (egy bal-teknt) találtam ezen alakból 1924-ben
Hidason a Peters-féle V. sz. (Cardita Jouanneti-s) rétegben s
„Arca nov. sp.“ néven felsoroltam (3. p 18.), de leírását nem
adtam. Kerek, l

a
/3 cm átmérj, egy tekn 7* cm vastag: a búb

elég magas és kiduzzadó, majdnem középhosszúságban van;
a hátsó oldal alig szélesebb, mint az els; záros pereme keskeny,
enyhén ívelt, kb. 30 foggal; az area kiesi; bels pereme ersen
fogazott (a bordáknak megfelelen); a felszínt srn álló lapos
bordák díszítik (30), igen keskeny sekély bordaközökkel —
így a felület majdnem simának nevezhet, csekély (keskeny
és sekély) barázdáltsággal. Az egész termet feltnen pectun-
culus-szer. — Az Arca pisáim kissé hasonló termet, de
aszimmetrikusabb és bordázata más (finom vonalzás) jelleg.
Arca anomala E i c lnv. termete is közel áll hozzá: az Arca



J. Ábra. Arca (Anadaraj hidaséne íü nov. s]>.

2. ábra. Arca lAnadara) hidasensis uov. sp.

(Amidara) inoltemsis May. var. taurorotunda Sacc. durvább
bordázatú és nem enuyire kerek.

///. Uj Conus-alqk a báni felsmediterránból.

Conus Pnschi Horn. var. nov. (3. ábra.). A délbaranyai
Bán község kbányájában feltárt világos-sárga felsmediterrán
agyag jólismert faunájából került el ez a hazánkban ritkának
mondható faj, ill. e fajnak új változata. Különös jellegei: az

utolsó kanyarulat fels részének iveltebb (nem megtört) oldal-

vonala és az elz kanyarulathoz képest mégis elég nagy
szélesség-többlete; a spira viszonylag kicsiny volta és homorú
oldalvonala. Természetesen a változékonyságnak ezt a fokát

nem tartom elég oknak új névadásra. A Mecsek-hegység
mediterrán-rétegeiben nem fordul el ez a Conus-faj — éppúgy,
mint még a báni-fauna számos mélyebb-tengeri molluszkuma.
E fajok hiányát nem kell azzal magyaráznunk, bgj- a két

vidék tengerrészei lettek volna nagyobb mértékben elválasztva
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egymástól; •egyszeren nem volt ugyanazon idben olyan nagy
tengermélység (bathyális) a Mecsekben, mint amilyenben a
báni fauna élt (4).

Módosítanom kell azonban a báni fauna korára vonat-
kozóan 23 évvel ezeltt leírt véleményemet: nem tartom
,.grundi“ ill. fels-helvéciai, hanem tortonai-korúnák, ha
ugyan a fels-mediterránon belül lehet két emeletet elkülöní-
teni. A báni faunában ugyanis a közönséges, gyakori formák
szólnak tortonai-emeletbe való sorolás mellett, míg a ritka-

ságok a felshelvéeiai kor mellett., A ritkaságok korhatározó
értéke azonban a csekélyebb, mert ezek élterjedését kevésbbé

3. ábra. Comis Busnhi Hm. var. nov.

ismerjük, s kevés j lelet azt módosíthatja ersebben. Egyéb-
ként a helvétikum idejére inkább képzelhet a Mecsekben
nagyobb bathyális tengermélység is (süt!), tehát a helvéciai

korban Bánon élt mélyebb-tengeri alakok inkább eljuthattak

volna ide. A tortonikum ideje alatt a mecseki felsmediterrán-
iiledékek között nem találunk neritikusnál mélyebb tengeri

képzdményt, (1. Vadásznál is, 7.) — tehát a báni tortomai

idben élt, pleurotomás, bathyális fauna a Mecsekben
nem találhatott -letelepedésre alkalmas életviszonyokat. Ismét-
lem tehát, a báni kbánya agyagrétegeit gazdag pleurotomás
faunájukkal (4) tortonai korinak tartom.

IV. Szarmata fauna Pécsváradról.

A pécsváradi Tó-völgy ismert rétegsorában a tortonikum
fedjét szarmata homokos agyag képezi. Ebben a következ
faunát találtam:



Rotalia Beccarii L. Igen apró példányok. Nonionina commu-
hís (?) Polystomella crispa L. Polystomella striatopunctata F.
et M. Polystomella macella F. et M. Polystomella imperatrix
Brady. Vannak ersebb tüskés perem példányok is; a gyen-
gén tiiskézettek azonban a P. macella felé hajlanak s a külön-
állást kétségessé tehetik. Modiolus volchynicus Eichw. Egyet-
len töredék. Modiolus marginatus Eichw. Ritka. Cardium
vindobonense P a. Igen gyakori, de általában a szokottnál
apróbb. Cardium suessi Barb. Fleg juvenilis példányok.
Cardium aff. plicatum E i c h w. Kétes töredék. Cardium
subiatisidcatum d’Orb. (?) Ervilia podolica Eichw. A leg-

gyakoribb formák egyike a lelhelyen. Ervilia cfr. trigonula
S o k. Valamivel elliptikusabb (kevésbbé háromszögletes) ter-

met a típusnál s ezáltal közeledik az E. podolicahoz. Ardorbis
sp. (?) Trochus podolicus Dub. Nem gyakori. Trochus cfr.

pictas Eichw. Neritina picta Fér. Igen gyakori. Rissoa
hydrobioides Hilb. Rissoa inflata Andrz., Rissoa pseudo-
inflata Hilb. Rissoa angulata Eichw. Rissoa pseudoangidata
Hilb. Rissoa pseudosarmatica Friedb. Faunának leggyako-
ribb alakjai ezek a Rissoák. E fajok elválasztása egyáltalán
nem éles: a termet karcsúsága, a bordák hossza és erssége,
st a spirális vonal-azás hiánya vagy megléte is (ami a
„pseudo-“ névösszetétel fajokat elválasztaná a régibb, egy-
szerbb nevektl) teljes átmeneteket mutat. Rissoa sp. Az
elzkhöz hasonló termet, de sokkal finomabb és srbb
(vonalszer) bordázatú. Hydrobia Frauenfeldi Horn. Hydro-
bia stagnalis Bast, E'ég gyakori. Amnicola immutata Frnf.
Amniccla punctum E i c li w. Cerithium pictum Bast. Igen
gyakori; általában ersen csomózott és elég ersen lépcszött

oldalvonallá. Cerithium pictum var. Apró, 3—4 mm-es példá-

nyok; termetük egyezik a C. pictuméval, fidig a kezdkanya-
rulatok díszítése, azonban a további kanyarulatok díszítése

egészen eltér a faj típusától: három kb. egyenl ers spirális

borda (él) húzódik a kevésbbé domború és kevésbbé lépcss
kanyarulatok felületén; a fels bordán néhol egészen gyenge
csomók figyelhetk meg. A „C. nympha“ néven szerepl ala-

koknak (melyeket én nem tartok a C. pictumtól elválasztandók-
nak) van ehhez legközelebb álló díszítésük. Nem tartom azon-
ban azonosíthatónak a formát a szintén három vonallal díszí-

tett C. trilineatum-mal, mert az sokkal hengeresebb (nem ilyen
kúpszer) termet. (Sacco ábrái ugyan nem túlságosan térnek
el a mi példányainktól — de Hörneséi annál inkább).
A Cerithium (Seila) turritella Eichw. és a C. Schwartzi Horn.
több vonallal díszítettek és az egyes kanyarulatok sokkal
domborúbb oldalvonaliiak. Cerithium rubiginosum E i c h w.
Gyakori és elég változatos csomózottságú. Cerithium disiunc-
tum S o w. Pleurotoma Doderleini Horn. Pleurotoma Doder-
leini Hör n. var. striata Friedb. Sehróter (2.p.275 ) a P. Doder-
leinht tág értelemben veszi, nem különíti el tle a P. rumana-d
se; ugyanígy kétesnek kell tekintenünk ezen „var. striata“
különállóságát is, hiszen átmenetek kötik össze a falakkaL
Bulla Lajoukaireana Bast. Igen gyakori, de fleg aprók; lég—



töbl) példánynak a spirája a szokottnál alacsonyabb. Bulla
truncatula Brug. Ostracodvi. Gyakori, több faj. Otolithus.

Egyetlen darab.

A felsorolt alakok a Mecsek más szarmata-lelhelyein meg-
vannak, a következ négy kivételével: Pollystomella impera-
trix, Rissoa pseudosarmatica, Pleurotoma Doderleini var. striata .

Bulla truncatula, azonban ezek közül a három els alak
tényleges önállósága kétesnek tekinthet. A Bulla trun-
catula Schréter szerint (2) nem szerepel a hazai szarmata
faunában, magam eddig csak két lelhelyen találtam a Vend-
vidéken. Ez a pécsvárudi fauna tehát, bár 34 alakjával a
Mecsek szarmatikumának egyik legfajdúsabb lelhelyét
jelenti, nem gazdagítja számotteven e vidék szarmata faunáját.

Feltn lelhelyükön töb'b szarmata vezér-alak hiánya, fleg
a Mactráké és Tapeseké, valamint a Trochusok ritkasága; ezen
hiány oka természetesen csupán a fácies, az üledék agyagossága.
Ezen szarmatafaunának két -leggyakoribb makro-molluszkája
a Cerithium pictrm és Xeritina picta — mindkett ugyanilyen
gyakori a környéken a mediterrán legfels méreteiben is (így
a tárgyalt hosszúkétényi faunában is). Elfordul a szarmata-
faunában egy olyan alak, melyet a mediterrán-korra jellem-

znek tartanak: Bulla truncatula; a. felsmediterránban pedig
megvan (Hosszúkétényben, de valószínleg még több lelhelyen
is) a Bulla Lajonkaireana-faj, amely a szarma tikum egyik
vezéralakja. Mindez további adatokkal támogatja azt a fel-

fogást, hogy a tortonikum után nagyobb zökkenk nélkül
(sztratigrafiai hézag ill. általános denudációs periódus s ezért

lényeges új feunabevándorlás nélkül) következett a szarmati-
kmn. Eszerint nem egy nagyobb emelkedés és utána kisebb
süllyedés következett be, hanem egy csekély emelkedés a kör-
nyezetben elvágta, vagy lecsökkentette a nyílt, normális sós-

viz tengerekkel való összeköttetést, s a kismértékben csökkent
sótartalomhoz fleg helyben élt faunaelemek alkalmazkodtak.
Ezzel a nézettel nem teljesen egyezik meg Schréter (2. p. 253,

254), amennyiben valamivel nagyobb fontosságot tulajdonít
a tortonikum és szarmatikum közt feltételezett megszakításnak.
Schréter helyesen hivatkozik arra, hogy a szarmataüledékek
sok helyen transzgresszívan települnek törtönadnál idsebb
képzdményekre, másutt pedig a tortonikum fölött hiányzik a
szarmatikum — s ez kétségkívül a tenger elterjedésének válto-
zásaira, ill. egyes területrészek magassági ingadozásaira utal.

Csakhogy a konkordancia ill. ülepedés-folyamatosság tényének
egyrészrl, a diszkordancia, ill. iilepedési megszakítás lényei-
nek másrészrl, nem egvforma nagy a bizonyító ereje. Ha
néhány helyen rés van a két emelet közit, ez nem zárja ki, hogy
onnan visszahúzódott, de másutt a közelben (a medencék belse-

jében) ezidben megvolt a tenger. Ellenben ha néhány helyen
teljes összefüggést, átmenetet, konkordanciát találunk ill. az
ülepedés-megszakítás hiányát látjuk: akkor ez biztos jele

annak, hogy a tenger folyamatosan megvolt a medence nagy
részén, — mert hiszen kicsi sziget létezhet, de kicsi, különálló,
elszigetelt tengerfolt nem.
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A szarniaitikum elterjedésérl bírt nézetünket valószínleg
revideálni kell a Magyar-medence belsejére vonatkozóan
(L. Jankónál is, 1. p. 29). Elterjedési adataink fleg olajkutató
fúrásokból származnak .— s ezek a fúrások: természetesen a
geofizikai maximumokat, általában boltozatokat s az alap-
1 '.egység kiemelkedésiéit keresték. A sekély szarmatatengerbl
pedig könnyen kiálthattak mezozoi és paleozoi rögök, szigetek
s ha ezeken nem találunk szarmataüledékeket, attól a mélyeb-
ben fekv részeken a szedimentáció folyamatos lehetett. Azon-
kívül némely fúrásban a szarmata-kori üledékeket nem ismertük
fel, mert vékonyak voltak s kzettanilag nem tértek el lénye-
gesen az alsópanmónitkum kzeteitl. Amint különböz okokból
több magfúrás készült a feltételezhet miocén—pliocén határ
körül, egyre újabb területrészeken sikerült a szarmataüledékek
jelenlétét faunával igazolni. így a. Sodrátérdélé paleogeogra-
fiai térképbe (2) máris be lelhet pótolni a szármátikum elfordu-
lását Hahóton, lukén, Igaion. Az utóbbi különösen érdekes
példa. (6.). A boltozat tetején a triászon vékony lajtamész, azpn
fels pannónikum települ; a boltozat oldalán ellenben már tel-

jes a rétegsor: toidonai, szarmata, alsó- és fels-pannónikum.
Az a kérdés, hogy területünk túlnyomó részén megszakítatlan
volt a tengeri üledékkópzdés a felsmediterrán és szarmata
idszakban, nagyjelentség lehet az olajkutatás számára is.

Kertai Gy. bizonyította he, hogy a hahóti szarnia tikiimban

történt olajképzdés; olajnyomatokat találunk a fels msedi-

terránrétegekben is; nem közömbös tehát, hogy kelbe a szedi

-

inenitáció megszabadását és esetleg nagyobb sföldrajzi válto-

zásokat ékelnünk a két szomszédos olajat tartalmazó képzd-
mény közé.
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v

DEUX FAUNES MIOCÉNES DE LA MONTAGNE MECSEK .

HONGRIE.
L. S t r a us z

Fauné tortonienne de Hosszúhetény.
Une fauné történiennie de Hosszúhetény (prés de la gare)

dans une gisement des sables jaunes á mica con'tient les

espéees suivantes:

Miliola sp. Cristellaria sp. Vioa sp. Serpula sp. Arca düuvü
L k. Arca lactea L. Pectunculus bimaculatus P o 1 i. Limopsis
anomála Eichw: au contour eirculaire, surfaee tout üsse.
pecten sp. Ostrea sp. Ostrea frondosa Seri*. Cardium sp

Vemis sp. Meretrix sp. Meretrix islandicoides Lk. Corbula
carinata Öuj.: contour et ornamentation trés variahle. Neri-

tina victa Fér. Adeorbis Woodi (?) Cingula . peculiaris
I* oet tg.: une seule exemplaire de cette petite gastéropode rare.

fíissoa sp. Hydrobia púpa Dód: trés frequente. Natica heli-

cina B r. Natica cfr. redempta Micili'í;. Natica millepunctata
L k. Neritina picta F é r. Tjirritella bicarinata E i c h w.
Cerithium pictum Bast.: la plus fréquente espéce de cette

fauné; orname.nta.tion variahle; quelques exemplaires voisins

a C. nympha. Pyrula cornuta Ag. var.: cette formáé, et

P. cornuta var. pseudobasilica Str. aussi, pietuvent étre des for-

mes médianes entre P. cornuta et P. Lainei. Pyrula sp. Bucci-
num Schönni H. et Au-. Marex craticulatus L. Ancillaria
glandiformis L k. Cancellaria gradata Horn. Terebra fuscata
Br. Terebra cfr. acuminata Bors. Terebra cfr. transylvanica
H et Au. (?) Je doute qu'il sorait possible de distinguer
T. acuminata et T. transylvanica. Bulla Lajonkaireana Bast:
cette espéce est plus commune dans la fauné tortonienne de la

Hongrie qu’on a pensé jusq’ici. Decapoda.

Panni ces formes sont trois nonvei les pour le méditerranéen
supérieur de la Montagne Mecsek: Ostrea frondosa, Terebra
acuminata-transylvanica et Bulla Lajonkaireana.

Espéce nouvelle dans le tortonien de Hidas:

Arca hidasensis nov. sp. (Fig. 1., 2.) Rond, diamétre l2
/3 cm,

épaisseure d'une valve 3A em; croehet médiane, eharmiéré
mince, faiblement courbée, avec 30 dents petites; area petite.

Surfaee ornée pár 30 ctes planes, serrées, á peine séparées
pár intervalles. Taille trés semblable au Pectunculus. -

—

A. pisum, -A. anoniala et A. moltensis A
Tar. taurorotnnda. sont

des espéees plus ou moins semblables.

Varieté nouvelle dans le méditerranéen supérieur de Bán:

Conus Puschi Horn. var. nov. (Fig. 3.) Spire moins hanté,
lignes de cöté plus courbées que’au type normálé de l’espéce.

Auparavant j’ai classé la fauné de Bán á la sous-étage helvé-
tien superieur (couches de Grund), paree que quelques espéees
rares de cette fauné sont caractéristiques á l’horizont de Grund.
Maintenant, j’inclinerais á modifier cet avis: je voudrais
elasser la fauné de Bán au tortonien, paree que les espéees
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doniinántes (fréquentes á cette localité ©t communes dans
toute la régión SE-Européenne) sont celles du tortonien: les

rarités (comme Pleurodasma Mayeri, espéee belvétienne) sont
d’unie im portané© moindre pour la stratigraphie.

Fauné sarmatienne de Péesvárad.

Cette fauné riche se trouv© dans une argile sableuse dans
la vallóé „Tó-völgy“ de Péesvárad.

Rotalia Beccarii L. Nonionina communis (?) Pólystomella
crispa L. Pólystomella striatopunctata F. et M. Pólystomella
macella F. et M. Pólystomella imperatrix Brady: prés des
exemplaires uvec des épines fortes. se trouvent quelquesuns avec
des épines íaibles, á peine différentes de Pólystomella macella.
Modiolus volchynicus Eicliw. Modolius marginatus Eichw.
Cardium vindobonense P a. trés fréquent, mais d’une taille

plus petit© que normale. Cardium suessi B a r b. Cardium aff.
plicatum Eichw. Cardium sublatisulcatum d’Orb. (?) Ervilia
podolica Eicliw. Ervilia cfr. trigonula Sok. Ardorbis sp. (?)

Trochus podolicus Dud. Trochus cfr. pictus Eichw. Neritina
picta Fér. Rissoa hydrobioides Hilb. Rissoa inflata Andrz.
Rissoa pseudoinflata Hilb. Rissoa angulata Eichw. Rissoa
pseudoangulata Hilh. Rissoa pseudosarmatica Friedb. Ces
six espéces de genre Rissoa sont trés fréquentes á cette localité.

mais l’existence de formes de passages me laissent dans le doute
au sujet de rindépendance de quelques de ceis espéces. Rissoa sp.

Hydrobia Frauenfeldi Horn. Hydrobia stagnalis Bast.
Amnicola immutata Frnf. Amnic.ola punctum Eichw.
Cerithium pictum Bast. Cerithium pictum var.: petits éxem-
plaires avec une ornamentation plus faible que normale.
Cerithium rubiginosum Eichw. Cerithium disiunctum Sow.
Pleurotoma Doderleini Horn. Pleurotoma Doderleini Horn.
var striata Friedb. Bulla Lajonkaireana Bast. Bulla trunca-

tula B r u g. Ostracoda. Otolithus. Parmi ces espéces Polysto-

mella imperatrix, Rissoa pseudosarmatica, Pleurotoma Doder-
leini var. striata ©t Bulla truncatula sont nouvelles pour le

sarmatien de la Montagme Mecsek. Une lacune éntre le

törtömén et le sarmatien, un© autre entre le sarmatien et le

pannonién a été su pposée pár quelques géologues hongrois.

Toutes mes observation (páléontologiques, stratigraphiques.

sur la surface et dans les forages du Maort, SOu de Trans-

danubie) attestent que ces ©tagé dans les bassins sont concor-

dantes et non-interrompues, bien qu’elles montrent des

discordances locales et faibles aux régions littorales.

rianeoHTonorHsecKvie flaHHbie M3 KOMmaia BapaHbfl.

JI a c ji o III t p a y c

On osHaKOMJiaeT c HCKonacMHiin. npoH3xoflfligHX H3 TpeTieinoíi anoxii b

BepxHott iieguTeppaHe b ropiicTHX MecTKOCTHx Meaera, 03HaK0.\niHBaGT h npea-

ocTaB.naeT aauHbTe k Bonpocaa T0pT0HCK0=ca piiaTiiHliCKoro pasrpaHiiaeHiia c

tohkh 3peHna CTpaTHrpaífust a naneoreorpaífmii. Kpove toto — oh npiíBOjiiT

HOBBift b h,h Apra h KoHyc H3 raflania h BaHa.



Miocén-képzdmények a DNy-dunántúlí

fúrásokban
STRAUSZ LÁSZLÓ

A Dunántúl L)ny-i részén felszínen nem találunk felsöpan-
nónikumnál idsebb képzdményeket. A kutató mélyfúrások
azonban e terület nagy részén harántolták a pannóniai réteg-
összletet s legtöbbször miocénüledékekibe értek. Csak kevés
helyen települt pannónikum közvetlenül mezozoós vagy egyéb
a'aphegység-tagokra. A fúrásainkban talált miocén-képzdmé-
nyek faunája elég szegényes, megtartási állapota is gyenge,
tanulmányozása nem nyújthatott értékes slénytani eredménye-
ket, st a rétegtani beosztáshoz se mindenütt szolgáltat kielégít
alapot.

E dolgozatban csak a medd fúrásokat tárgyalom. Nem
foglalkozom a még munkában lev, ill. nem teljesen kivizsgált
fúrásokkal sem. Ugyancsak nem sorolom fel a tárgyalt fúrások-
ból azokat az slényneveket, melyeknek meghatározását más
geológusok végezték. Ilyen adat azonban kevés van, mellzése
nem módosítja lényegesen a íaunisztikai képet. Függelékként
dolgozatomhoz csatolok a radoboji magyar kincstári fúrás slir-

anyagára vonatkozó adatokat az 1924. évi jelentésem alapján.

A fúrásokat a bet- és számjelzés sorrendjében adóim; D =
újudvari, G = görgeteg!, H = hahóit i-pusztaszentlászlói, I ==

inkei, Sa = salamón-vári terület (ill. geofizikai kutatási maxi-
mum).

Fúrás Mélység Kor Kzet, fauna, megjegyzések
*=5 0Ti

D. 1- 21 2232 —2235 szarmata? olyan csíkos márga, mint a
szarmát-pannon határon

25 2347,5 —2352,5 tortonai? homokos márga
Lithothamnium ramosissimum
RSS. Miliin sp-, Bryozoa, Echi-
nida-tiik.

27 2396 —2401 helvéciai? homokos, csillámos, piriites

márga, mcvénymaradványok
28 2479 —2483,5 helvéciai? homokos márga, növénymarad-

yányok
29 2537 —2540,5 helvéciai? homokos márga, niövénymarad-

ványok
D. 4. 10 1724,25—1727,5 szarmata? csíkos márga
D. 4. 13 1757 —1759 tortonai homokk és márigás mész

Lithothamnium sp., Echinida,
Pecten denudatus RSS., Ostrea
cochlear POLL,

2
'
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Cl K
Fúrás cs s, Mélység Kor

C

14 1760,75—1762 tortonai

15 1762 —1764,5 tortonai

17 1789,8 —1794,5 tortonai

19 1817,75—1819,2 tortonai

G. 3- 16 2077,7 —2081 helvéciai

I

17 2083,6 —2086,5 helvéciai

18 2092 —2095,5 helvéciai

19 2115,5 —2117,5 helvéciai

21 2140 —2142 helvéciai

22 2146 —2147 helvéciai

25 2260,5 —2268 helvéciai

Kzet, fauna, megjegyzések

márga és lithothamniumos
mészk
Lithothamnium sp.. Miliola sp..

Céllepora sp.. Chlamys sp., Pee
len denudatus RSS-,

lithothamniumos mészJk
Lithothamnium ramosissimum
ESS., Amphistegina cfir. haueri
Miliola sp., Bryozoa , Pecteu
sp-, Anomia sp., Dentalium sp..

imárga
Lithothamnium sp., Miliola sp.,

Cellepora sp., Chlamys sp., Pec-
ten denudatus RSS=,

lithothamniumos konglomerát
Lithothamnium sp., Heteroste-
gina eostata D’ORB., Miliola sp.,

Cellepora sp., Filisparsa? sp., Pec-
ten sp-, Dentalium entalis L.

márga és homokos márga
Fels rész: Serpula sp., Pederi
denudatus ESS.,

középs- rész: Globigerina bul-

loides D’ORB., Lima Lábúm
MEZN., Dentalium sp.,

alsó rész: Orbulina universa
D’ORB.. Globigerina bulloides
D’ORB., Cibicides sp. (?)

homokos márga
Pederi denudatus RSS., Lima Li-

bám MEZN., halma,raclványok

homokos márga
Pederi denudatus RSS., Lima lá-

bául MEZN., hal,maradványok

homokos márga
Miliola sp., Chlamys sp., Pederi
denudatus ESS.. Amussium aff.

aneonitanum FÓR. var. prodalli

SACCO, Lima lábául MEZN..
Psammobia sP-> Diplodonta ro-

tundata MONT. (?). Nassa sp. (?),

halmaradvúnyok

Eudolium subfasciatum SACCO
homokos márga
Globigernia bulloides D’ORB .

Textularia sp., Bryozoa sp.,

homokos márga
Fo/íiwtdff-töredékek, Arca diluvii

LK. Flabellipeden sp-, Pederi
denudatus RSS.. Solenocurtus
sp- (?)
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Fúrás ág Mélység Kor

H. 7. 2 1490 —1496,5 tortonai

3 1503,5 —1511 tortonai

H. 11. 14 1589 —1594 tortonai

15 1594 —1599 tortonai

H. 12. 12 1385,5 —1390,5 tortonai

14 1414,5 -1418 tortonai

15 1418 —1422 tortonai

V 16 1422 —1425.4 tortonai

17 1425,5 —1427 tortonai

H. 13. 6 1568,75—1573,75 tortonai

H. 23- 8 1290,8 -1291,4 toimntai

H. 25 2 1522,75—1525,5 torontai

H 42. 4/1 1695,3—kb. 1697 szarmata

4 2 kb. 1697— 1700 tortonai

HS. 48. 3 1403 —1409 szarmata

Kzet, fauna, megjegyzések

mészmárga
Ostracoda, halpikkelyek és fogak

mészmárga
halpikkelyek és csontok

’

márga homokos és meszes márga
Rotálva (?) Ech inida-töredék

pirites, homokos márga
Globigerina sp., Miliola sp.,

Bryozoa

meszes márga
Miliola sp.,

lithothamniumos mészk
Miliola sp- (Quinqueloculina,
Bi.oculina), Amphistegina haueri
D’ORB. Cellepora sp., Dentalium
cfr. entalis L.

li:hotha.mniumos mészk
Miliola sp.

1 i'iho thamn imnos mészk
Rotalia sp., Miliola sp-, Bryozoa,
Pecten sp.

lithothamniumos mészk
Miliola sp., Serpula sp.

foraiminifei'ás márga és mészk-
kong'lomerát
L thothamnium • ramosissimuru
RSS., Dentalium entalis L.

mészkkonglomerát és ersen
pirites meszes márga
Miliola sp.. Rotalia sp., Elphr
clium sp.. Bryozoa
Serpula-csövekibl és Bryozoa-
törzsekbl felépített mészk
Serpula sp., Bryozoa, Denta-
lium sp-

márga
márga és mészhomokk
Litholhamnium 'ramosissimv >>

RSS-, Bryozoa
márga
Miliola sp-, Cardium sp., C. sublar-

i isulcatum D’ORB., Ervilia podo-
lica EICHW., Modiola marginata
EICBiW,., Trochus podolicus DU B-

HS- 49- 3 1418 —1423 szarmata' márga -és mészhomokk
Miliola sp., Bryozoa, Cardium
vindoboncnse PARTSCH, C.
sublatisu catum D’ORB., Ervilia
podolica EICHW.. Tapes gregaria
PARTSCH (iuv.) (?), Modiola
marginata EICHW., Trochus sp-
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Fúrás Mélység
S 5

Kor Kzet, fauna, megjegyzések

I. 2 19 1641 1647 tortonai finom homokk
Cardium sp.. Meretrix sp., Diplo-
donta sp. (?), Corbula gibba
OLIVI., Pleurodesma sp. (?),

Pyrula sp. (?), Fusus sp., Turri-
tella cfr. turris BAST., Tnrritella
subangulata BR.,

I. 4. 17 1889 —1890 helvéciai? hqmiokos agyugmáírgia
Pyrula sp. (?), Bulla sp. (?),

I. 5. 10 1853,5 —1851,6 ? márga
Hal-pikkelyek

18 1964,5 —1964,7 ? konglomerátum
édesvízi alsó-mediterrán?

I. 7. 12 1510,5 —1515,5 szarmata márga
Cardium cfr. obsoletum EICHW.

13 1526 —1532 ? mészmárgia
Cardium sp..

14 1542 —1546 tortonai? onészmárga
Orbulina universa D’ORB., Mi-
liola sp..

15 1546 —1549 tortonai mószmárga
Nodosaria sp., Robulus sp., Rota-
lia sp., Amphistegina sp-, Cidaris
isp., Cellepora sp., Idmonea sp..

Pecten sp., P. cfr. malvinae
DUB., Balanus sp.

I. 7. 16 1556 —1562,5 tortonai itufás homokk és mószlk
Bryozoa ((sok), Chlamys cfr.

malvinae DUB., Dentalium sp.,

halmaradványok
17 1567 —1568.5 helvéciai? csillámos márga

Corbula sp., Ihalmanadványok

I. 8. 8 1647 —1652 tortonai homokos lagyagimárga
Rotalia sp., Amphistegina sp..

9 1657 —1661 tortonai homokos márgu és agyag
Cardium sp., Pecten sp..

I. 9. 10 ; 1672,9 —1676 tortonai mészk és meszjes homokk
Rotalia sp., Miliola sp., Amphiste-
gina haueri D'ORB., Cellepora
sp„Idmonea sp. (csiszolatban)

11 1695,5 —1700,5 tortonai homokk
Cidaris sp., Ostrca sp., Anomia
ephippium L., Pecten leythaianus
PARTSCH. P. scabrellus LK„ P.

cfr. tauroperstriatus SACCO,
Arca cfr. diiuvii LK.

Sa. 3. 10 1974 —1978 tortonai kissé homokos, csillámos márga
Globigerina bulloides D’ORB,.
Robulus cfr. cultratus MTF.
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A felsorolt anyagot -a következ korbeli egységekre tagol-
hatjuk:

I. Édesvízi mediterrán üledékek. Fleg homokos és konglo-
merátumos üledékek ezek; faunát nem találtunk bennük s

korukról csak annyit mondhatunk, hogy a lielvéciai kori slir

feküjében vannak s abba fokzatosan átmennek. Valószínleg
helyes ezt a képzdményt is —• mint V a d á sz E. a mecseki
slir-fekü terresztrikummal tette — a helvéciai-emelet alsó
részébe osztani.

II. Slir. (Helvéciai-emelet .) A helvéciai-emelletbe sorolhatjuk
a jellemz slirképzdményeket fácieslik alapján. A faunájukban
szerepl fajra is meghatározott alakok száma olyan csekély,
hogy az nem lehet kielégít 'bizonyítéka a felsmediterránon
belül két emelet (helvétikum és tortonikum) elválasztásának.
Mivel azonban — éppen a fauna szegénysége miatt— a ,

helvé-
ciai-tortonai“ szintelválasztásnak nehéz kérdését ezen anyag
segítségével semmiesetre se tudjuk eldönteni: a hagyományos
rétegtannak engedelmeskedve neveztem a típusos slirt helvéciai-
nak. Összesített faunája a következ:

Lelhelyek 1 2

Orbulina universa D'ORB. . . . +
Globiperina bulloides D'ORB. . . +
Textidaria sp.

Rotalia sp. . . •

Cibicides sp. (?) +
Miliala sp . . .

Echmida
Serpida sp.

Bryozoa
Pecten sp • . . . •

, „ denudatus RSS + +
„ aff. ancomitanus FORR.

Chlamys sp.

Lima lábáni MEZN + +
Corbula sp

'Arca diluvii LK. •

Solenocurtus sp. (?)

Psammobia sp. (?)

Diplodonta rotundata MONT. .

Eudolium subfasciatum SACCO.
Dentalium síp- +

.1 4 5 6 7 8

+
+

+
+

+
+

+ + +
+
+

+ +
+

+
+

+
+

+

A „lelhelyszámok“ a következ fúrási helyeket és mély-
séget jelentik:

1. G. 3. 2077,7—2081 m
2. G. 3. Í083,6—2080.5 m
3. G. 3- 2092 —2095,5 m
4. G. 3. 2115.5-2117,5 m

5. G. 3. 2140 —2142,5 m
6. G. 3. 2146 -2147 m
7. G. 3. 2260,5—2268 m
8. I. T 1567 —1568,5 m (kétes)
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III. Fels mediterrán lajtamészk és homokk. (Tcrtonai-emelet.)
Miocén-faunáink legnagyobb részét a tortonikummal azono-
síthatjuk. Nemcsak: a megvizsgált lelhelyeknek (ill. rétegek-
nek), hanem a meghatározott slényfajoknak is többségét képezi
ez a felsmediterrán fels részébe tartozó anyag. A hahóti terü-
leten lajtamészkfáciesben fejldtek ki e rétegek, — koruk meg-
állapítása itt nem látszott vitathatónak. Az inkei és újudvari
területeken azonban vannak olyan margók és márgás 'homok-
kövek, melyeknek faunája közel áll ugyan a slir-fácieshez, de
nem tartalmaz olyan fajokat, amelyeket a ,,helvétikum“-ra jel-

lemznek szoktak minsíteni. Ezen rétegeknek a tortonikumboz
való sorolása (inkább csak negatív adatok alapján) már nemi
vitán felül áll.

Tcrtonai-emelet be tartozó lelhelyek:

16 H. 7. 1507,5 —1511

17 H. 11. 1589 —1591

18 H. 11. 1591 —1599

H. 12.

H. 1.1.

H. 23.

H. 25.

27 H. 42.

28 1. 2.

29 I. 7.

30 I. 7.

31 I. 7.

m 32 I. 8.

1425,4-—1427 # m
1568.75—1573,75 m
1291,8 -1291,4 m
1522.75-1525,5 ni

1695,3 —1700 in

1641 —1647 m (kétes)

1541 —Í54G m (kétes)

1516 —1549 in

1556.5 —1562,5 m
1647 — IC52 m
1657 —1661 in

1672 —1676 in

1695.5 —1703,5 m
1974 —1978 ill

19 H. 12. 1.85,5 —1 99,5 ül 33 I. 8.

21) H. 12. 1414,5 —1418 111 34 I. 9.

21 H. 12.
,,
1418 —1423 111 35 r. 9.

22 H. 12. 1422 —1425,4 111 36 Sa. 3.

9 D. 1. 2347,5 —2°52,4 m 23

10 D. 4. 1757 —1759 ni 24

11 D. 4. 1760,75—1762 m -25

12 D. 4. 1762 —1764,5 ni 26

13 D. 4. 1789,8 —1794,5 m
14 D. 4. 1817,75—1819,2 m
15 H« 7. 1490 —1496,5 111

ni

ni

A Dunántúl tmás részeirl ismert fels-mediterrán faunák-
hoz viszonyítva, ez a fauna nagyon is szegénynek nevezhet.
Ennek a fajszegénységnek oka nem kizárólag az, hogy fúrások-
ból kevesebb anyagot nyerünk ki, mint amennyit felszíni feltá-
rásokban gyjthetünk, vagy az, hogy fúrómagokból nyert rosz-
szab'b megtartású példányok nehezebben meghatározhatók. Ezek
az okok is kétségtelenül befolyásolják a nyert slénytani képet,
do nem magyarázzák olyan fauna-elemek hiányát, melyek a)

kzeta.kotó mennyiségben szoktak a lajtameszekben fellépni s

így az aránylag kiesi fúrómagok is hoznának fel bellük (pl. a
nagy Ostreák); b) töredékeikben is könnyen felismerhetk, leg-

aláb ’
is generikusan (Tapes, Teliina, nagy Pectenek, tengeri

sünök); c) Alveolima. apró csigák és egyéb olyan apró slények
maradványai, melyek másutt általában gyakoriak és — a fúró-
magoknál sokkal kisebbek lévén — könnyen kerülhetnének ki

meghatározható állapotban. Márpedig ezek a (a)—c) alatt emlí-
tett) faunaelemek is hiányzanak anyagunkból; hiányukra tehát
valószínleg fáciesbeli vagy sföldrajzi ckadatolást kell keres-
nünk. Elképzelhet, hogy itt azért hiányzott a nagytermet
kagylókban és tengeri sünökben gazdag fauna, mert az csak par-
tok közelében otthonos, míg itt nem part, hanem csak a tenger
belsejében egy-egy kisebb sekély fenékrész volt. Egyszerbb
magyarázat az lehet, hogy a márga, lithothamniumos márgás-
mészk, bryozoás meszes homokk (amely kzetek itt gyakoriak)
valamivel mélyebb tengeri üledékek, mint amilyen a közönséges



„durvamészk kagylós mészk, tehát egyszerin mélység
különbség a fáciesbeli eltérés oka.

IV. Szarmatikum. Fúrásainkban kevés szarmata-kori fauuát
találtunk. Ennek egyik magyarázata az, hogy a rétegösszlet
vékony volta mellett, könnyen elfordulhat, hogy nem fúrnak
belle magot; furadékanyagból pedig nem lehet megállapítani a
kzettanilag nem élesen jellemzett szarmatikum jelenlétét.
Egyetlen kzetet ismerünk itt, amely a szarmatikum legfels
rétegeire jellemz. Ez egy csíkos, egyimilliméteres világos és
sötétszürke rétegeeskék váltakozásából álló márga (Földtani
Közlöny 1950. 1—3. füzet). Ezt a kzetet is csak magfúrásban
lehet felismerni, úgy hogy néhány helyen ebbl, kövületek nél-
kül is a szarmatikum jelenlétére következtetünk .A viszony-
lag jobb kifejldés szarmatarétegek az itt nem tárgyalt mély-
fúrásokban mutatkoznak.

Szarmata lelhelyek:

37 H. 48. 1403 —1409 ni

38 H. 49. 1418 —1423 —
39 I. 7. 1510,5—1515,5 m

Lelhelyek

Miliia ,sp.

Bryozoa
Cardium obsoletum EICHW. . . .

Cardium sublatisulcatum D’ARB. .

Cardium vindobonense PARTSCH
Ervilla podolica EICHW
Modiola marginata EICHW. . • .

Tapes gregaria PARTSCH (?) . .

Trochus sp • . . .

Trochus podolicus DUB

37 38 39

+ +
+

Sp cf

+ + +
+

+ + +
+ +

+

• +

V. sföldrajzi összehasonlítás. Egyes kutak szelvényeit rajz-

ban iis feltüntettem (1. melléklet), 1:40,000 méretarányban; a (víz-

szintes) távolság az egyes kuitak közt ersen torzított.

Az újudvari, inkei és görgetegi területen minden fúrás,

amely az alsópannónikumot harántolta, annak fekiijében mio-
cén üledékeket talált. Az innen Ny-ra es területeken általában
a neogén-rétegsor teljes: a pannon alatt szarmata, az alatt tor-

toaikiun majd helv'étikum következik, st valószínleg (a

Mecsekihegységhez hasonlóan) a slir fekiijében édes- vagy félsós-

vízi mediterrán-képzdmények is jelen vannak. Az újudvari
fúrásokban (D. 1. és D. 4.) hasonló a helyzet, ellenben az inkei és

görgetegi fúrások többségében jelents rétegtani hiányok mutat-
koznak.

Az inkei és görgetegi, itt tárgyalt nyolc fúrás (I. 1, 2, 4, 5, 7.

8, 9, G. 3.) közül a szarmatikum jelenléte csak egyben (1.7.) biz-

tos, kettben (I. 1, G. 3.) kétes, kettben (a megfelel mélységben
magfúrás hiánya miatt) el nem dönthet (I. 8, 9.), a többi

háromban (I. 2, 4, 5) nagyon valószíntlen. A tortonikum négy
fúrásban biztos (I. 4, 7, 8, 9). kettben kétes (I. 1, 2), kettben
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hiányozni látszik (I. 5, Gr. 3.). A helvétikum három fúrásban biz-

tosnak mondható (I. 1, 4, G. 3.), háromban valószín (I. 2, 5, 7),

kettben hiányzik (I. 8, 9). Alsómediterrán vagy (ha a mecseki

Ol D-4 1-4 1-9 1-8 1-5 1-1 1-7 1-2 G-3

édesvízi slirfeküt és a vele egyez képzdményeket „alsó-helvé-

ciai“-nak vesszük, úgy) alsóhelvéciainak tekinthet durvább tör-

melékek az I. 1, 2. és 5. fúrások legalsó részein találhatók; de

Sq- 3
ZALAEGERSZEG

n-*2 H-25
H-13® H-12

H-11 H-25

o
KAPOSVÁR

ezeknek kormegállapítása nagyon is kétes. Az alaphegységet
csak egy fúrásban értük el biztosan (I. 9) s egy másikban való-
színleg közvetlen közelébe értünk (I. 8), mindkettben tortoni-
kum alatt van. Ezek szerint a helvétikumtól az alsópannonig



tartó megszakítatlan üledéksor a nyolc fúrás közül egyben se
biztos, kettben (1.1, 7) kis valószínség. Megemlítésre érdemes,
hogy a legközelebb es igali 1. fúrásban a helvétikumtól a fels-
pannonig folytonos rétegsor van, míg a másikban, a mezozoikum
felett tortonikum, e felett felspannónikum következik. (L. Sza-
lánczy Gy.: Földtani adatok Somogyból. Földt. Közi. 1948.)

Ezek szerint lényeges sföldrajzi különbség van egyrészt a
lovászi, budafai és újudvari területek, másrészt az inkei és gör-
getegi terület közt. Míg az elsk a neogén folyamán állandóan
üledékgyiijt medencék voltak s csak utólag, a pannónikum
után emelkedtek, addig Inke, Görgeteg (és Igái) környéke a
neogén folyamán idnként szárazulat volt és többszöri kisebb-
nagyöbb emelkedéseknek és süllyedéseknek volt kitéve. Ezek az
elmozdulások azonban e területek különböz részein különböz
méretek voltak. A helvétikumban a trangszgresssió nagy terü-

letet ért el, de szárazon maradt az I. 8. és 9. környéke és az igali

1. sz. fúrás területe. A tortonikumban a transzgresszió fokozó-
dott, tehát az 1. 5. és G. 3. fúrások rétegsorának tortonikumhiá-
nyp. utólagos, pannónikum eltti denudációra vezethet vissza.

A tortonikum után a terület nagy része szárazra kerülhetett,
fleg az inkei szerkezet Ny-i része; a szarmatikuin idejének

,
mozgásairól tudunk legkevesebbet; a pannon.kuin elején ismét
besüllyedt az inkei és görgetegi terület, — míg az igali maxi-
mum teteje szárazon maradt a felsöpannon elejéig.

Mindezek az üledékképzdési hiányok és mozgások egyálta-
lán nem jelentenek újdonságot a hazai neogénben. Fontosságu-
kat az ország számos más részére vonatkozóan sokan régen
kimutatták. A dunántúli kutatások folyamán a budafai és lóvá-,

szí területeken a neonrétegsor folyamatosságát, megszakítatlan-
ságát bizonyítottuk. Most a Déldunántúl egy részén is változato-
sabb, megszakításokkal tarkított, ezért mozgásokat bizonyító

rétegsort látunk, amely az ország más részem is gyakori. Ezzel

egészen szkre korlátozódik az a medencerész a Dunántúl Ny-i
sarkán, ahol az üledékképzdés hosszú idn át megszakítatlan
volt s amely a pannónikum végéig a többitl eltéren csak
kisebb mozgásoknak volt kitéve.

A rcidoboji slir faunája.

A radcboji I. számú magvar kincstár' fúrás kzetmintáiból
dr. Pávai Vájná Ferenc fgeológus 1924-ben slirmárga dara-

bokat volt szíves uekem átadni, azok slénymaradványainak
megvizsgálása céljából. E vizsgálat eredményeirl 1924 május
15-én a pénzügyminisztériumnak küldött jelentésben számol-

.
tani be.

Az els minta (34.' számú) 105 m mélységbl vah. Anyásra
szürke csdláinos, vékonyréteges agyagmárga. Szétnyomott, alig

felismerhet kagvlcíhéjak vannak benne: Pecten sp.. Macira
trionauia REN., Lucina sp.; nagyobb számmal vannak halpikke-

lyek is.

A 35. számú minta 162 un mélysé^b 1 való. Kzetanvaga szin-

tén szürke agyagmárga, azonban valamivel durvább klasztiku-

mot is tartalmaz. Makrofaunájában a molluszkák mellett nagy
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Echinida-tüskék gyakoriak s iszapolási maradékában szép
mükrafouna van. A következ alakokat határoztam meg belle:

Spircloculina sp., Lagena ctf. apiculata ESS., Nodosaria
radicula L., Robulus sp., Uvigerina pygmaea D’ORB. var., Orbu-
lina universa D’ORB., Globigerina bulloides DORB., Echinida
(tüskék), Pycnodonta cochlear POLI var. navicularis BR. Pecten
denudatus ESS., Corbula cfr. gibba OLIVI, Dentalium sp.„ Linia-
cina sp., rákol lótöredékek.

A 36. számú .minták 172—192 méter közöttiek. A 36. a. .jelzés
világosszürke meszes-homokos márgában makroí'anna nincsen,
nem is iszapolható, felületén azonban már kézi nagyítóval is

kivehetk a Globigerinák, melyek arra utalnak, hogy mikrofau-
nája a többi réteghez hasonló. A 36. b. és c. jelzés minta
kemény, szürke, imárgás agyag, melynek anyaga igen finom
tiszta pelit A 36. b. faunája:

Qiiinqueloculina sp., SpirolocuLina cfr. tenuis CZJZ., Lagena
pl. sp.. Nodosaria sp., A odcsaria consobrina D’ORB. var. emaciata
RSS., Orbulina universa D’ORB., Globigerina bulloides D’ORB..
Cibicides lobatulus W. et J., Pycnodonta cochlear POLI var.

navicularis BR., Pecten denudatus RSS., Dentalium sp., Cassi-

daria echinophora LK., Lamna sp.

A 36. e. foraminiferái közöt t a Globigerinák mellett a No dósa -

riák és a nagyobb Cristelláriák a gyakoriak. Makrofannája sze-

gény: Echinida tüskék, Schizaster sp. • Pycnodonta cochlear
POLI var. navicularis BR.

Ezek a faunák kétségtelenné teszik, hogy a típusos slirrel

van dolgunk, amire a kzetanyag is utalt. A makrofaunában a

mOlluszkák mind bathyális alakok, csüpán a nagy Echinida
tüskék idegenek e képzdményben. A mikrofaunában pedig az
igen sok Globigerina s (az egy Cibicides lobatuluson kívül) csupa
mélytengeri alak je’enléte mind olyan jelleg, ami azt bizonyítja,
hogy a kérdéses rétegek a típusos osztrák slir-elfordulásokkal
azonos korú és azonos fácies képzdmények.

MnoaeHOBbie o6pa30BaHnn no flanHbiM öypoBbix cKBawMH b KUKHooanap.HOM
MaCTH 3aflYHaHCKOÍÍ HH3M6HH0CTM.

JI a c ji o II I x p a y c :

B io*ao=3aiiagHOö Macin aanyHaiicKOii HHB.ueHHOcxíi Ha nOBepxiiocTii aesuin

ne Hailjeno oöpaaoBainiíi 6ojiee npeBHero ae.M BepxHiiíi naHiioH. BypoBbie CKBa=
VKHHbl B 9THX XieCTaX B MHOIMIX CJTyMaaX '.lOCTHrJIH MHOgeHHOBblX CJIOeB. B.xech

k Hanfiojiee CTapÜM opaaoBaHHHM Ha cyme oihochtch necManHiiKH h KOiirace

MepaxbT. Hafl hkmh HaxojiHTCíi uiJiupbí öezuibie MopcKHMH jkhbothbimh m nec=

MaHHHKii öoraTbie ociaÍKaMH goncTOpHHecKHX HíiiBOTHbix. K iraíióojiee BepxiiiiM

OTJIOJKeHHHM MHOIieHÜ OTIIOCHTCÍI MCprejIb II H3BeCTHHKH. B I05RH0-3ana,HH0ÍÍ

müctii 3ajibi OTJioHceiiHH MHoqeHa mojicho nasBaTb nojiHbiMir. b ceBepHo.vi n

boctohhom HanpaBJieHHax OTjiOHieHHH nenojiHbie. Ha 9Toro movkho aaKJuouiTb,
MTO Ha 9THX reppHTOpHHX ByJIKaHHMeCKaH fleHTejIbHOCTb OTHOCHTCH K cuiee
paHHHM nepnonaM BpeMpHH Me.vi b fiojiee r-iiyöOKOft iojkho

=

aanahhoe Macin
TeppHTOpHlí.

I



MIOCÉNÉ IN THE S. W. TRANSDANUB1AN BOHEHOLES
L. S t r a u s z.

Miocéné is nt found outcropping anywhere in the S. W.
corner of Transdanubia in vicinity of the MAORT oilfields

(Budafa, Lovászi, Hahót), however in the Avells it Avas often
found beneath the Pannonian. The fossils confirm the presence
of the Helvetian „Sclilier“-facies (maris), of the Tortonian
,-Leytha
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limestones. sandstones and sandy maris, and finally
of the Sarmatian limestones and maris. (List of fossils is 'to be
found in Hungárián text, localities on annexed map.)

Wells Avith oil founds are nt referred to here. though it

ean be mentioned that in* the oil fields Lovászi and Budafa
thiek series of Miocéné beds has been penetrated.

As it is to be seen from the section (v. in the Hungárián
text), the sedimentation Avas uninterrupted in the Avells of the
Újudvar anticline (D) and W. from here in the Budafa and
LoaAszí area alsó), bút in the Inke (I) and Görgeteg (G) area
there occured discontinuities in the sedimentation durig the

Miocéné. This means that tectonical moATements began earlier

in this (eastern) area than in the deeper Avestern hasin, the
later remaining undisturbed during the greater part of the

Pannonian alsó.

As the faunas here described are very poor (and of Aveak
preserA’ation), they do nt help us to settle the question of the
„Schlier’s“ age (loAver or upper Mediterranean). In accordance
Avith the majority’s opinion the author quotes it as , Helvetian

1
*.

Still, so far it Avas noAvhere possible in Hungary to sepa-

rate any other facies than the Schlier, as horizons of different

age, from the Tortonian (e. g. the liorizon of Grund). As long
as the upper Mediterranean age of the Schlier is nt prooAren.

the use of the naimes „Helvetian“ and „Tortonian
44

in H\m-
gary’s stratypraphy is nt neeessary.



Az ipolytarnóci lábnyomos homokk földtani

kora és az akvitán-kérdés*

KRETZÓI MIKLÓS

A magra nemében az egész világon egyedülálló ipoly-
tarnóci .gerinces lábnyomos homokk-elfordulásról az els
híradást Böckli Hugó hozta. Az bejelentése nyomán
Böckli- János és Szontagk Tamás 1900-ban a helyszínen
a leletet részben feltárták és néhány lábnyomos homokk-
darabot begyüjtve, a Földtani intézetbe szállíttatták ahol azo-

kat összefüggésre és eredeti helyzetükre való tekintet nélkül,
egységes kzetlapba dolgozták egybe. Mindezekrl Böckli
János 1900-as igazgatósági jelentésébl értesülünk elször
(1:40), ahol a lelet korát, Böckli Hugó korhatározását meg-
ersítve, az alsó- és fels-mediterrán határára teszi. Ezt a fel-

fogást vallja 1903-ban K o c h Antal az ipoly tarnóci cápafogas
lelhely ismertetése kapcsán (2:24 és 41). Velük szemben id.

Noszky Jen a miocén aljára helyezi a homokk korát,

elbb az alsó-mediterrán alsó részébe (3:72 és másutt), késbb
pedig az akvitáini-emeletbeli alsó, terresztrikits tagjául 4:500,

5:4, 6:18 és egyebütt) tekinti. Idközben Nopcsa Ferenc 1928-

ban a Paláontologiscbe Gesellschaft magyarországi vándor-
gylése alkalmából a régi feltárást kibvítette, a teljes feltárt

lábnyomos homckkc'felületrl gipszmásolatot készíttetett és a
frissen föltárt komokkpadokból nagyobb, lábnyomos részeket
összefüggen begyjtötte és azokat 3 eredeti helyzet táblába
összeállítva, a Földtani Intézet földszinti és alagsori folyosó-
ján felállította.

Az 1928-as vándorgylés résztvevi közt volt Ábel is,

aki kellen értékéivé a lelet jelentségét, annak beható tanul-
mányozásához fogott. Már a helyszínen megállapított négy-
ujjú patáslábnyomck, majd késbb egy Anchith'erium-nák
határozott lábnyom alapján szerinte a lelet kora semmiesetre
sem lehet akvitán, hanem inkább helyét, vagy törtonai. Ezt
a véleményét, a vita során oda enyhítette, hogy az említett,

orrmányosra és Anchitherium-va utaló nyomok szerint a

homokk nem lehet bnrdigali-emeletnél öregebb. Ezt a véle-
ményét fenntartja 1935-ban a leletrl adott részletesebb ismer-
tetésében is (7:160—166, 139—144. kép), mely mindezideig a
világhír lelet egyetlen — illusztrált — szakismertetése.

1937-ben — a lelet tszomszédságában fekv Pinus tarnó -

cewm-fatörzs felfedezésének alkalmából a Nemzeti Múzieum

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1950. május 17-én tar-

tott iszalkiilésén.



ásatásokat eszközölt a lelhelyen, aminek kapcsán Hásky
Klára gazdag növénymaradvány-anyagot gyjtött be, Tas-
n á d i Kubacská Andfás pedig a lábnyomos homokkövet
tanulmányozta egy további, lábnyomokban igen gazdag részt

emelve ki, mely a Nemzeti Múzeum slénytári kiállításába

került. Mind a flóra, mind a lábnyomok feldolgozása folya-

matba van, st elbbirl a közlemény is megjelenés eltt áll.

A múlt évben a Salgótarjáni medepcében végzett föld-

tani vizsgálatok kapcsán Bartkó Lajos foglalkozott a kér-
déssel. Pontos szelvénye kétséget kizáró módon bizonyítja azt

a tényt, hogy a homokk az oligocén üledékképzdési ciklust

lezáró szárazföldi képzdés, mely fölött édesvízi szenes osz-

cillációkkal, majd szabályszer tengeri sorozattal indul a
miocén üledékképzdési ciklust bevezet transzgresSzió, ami
Xoszky valamennyi munkájából is kiviláglik, .azzal a
különbséggel, hogy Noszky a ciklus záró, térresztrikus
tagját a miocén elejére teszi, Bartkó az oligocén végén
hagyja, fannisztikai érvek alapján. A felmerült kérdés több
oldalról való megvilágítása érdekében felvetette a fitopaleon-

tológiai, a Foraminifera-vizsgálat és emls-pak ontológiai vizs-

gálat szükségességét.
A lábnyomos homokk emlspaleontológiai adatszolgálta-

tása, tényleges leletek hiányában a kérdést pczitíve eldönteni
nem tudja, de negatív bizonyítékaival hozzájárulhat a függ
kérdések tisztázásához.

Elöljáróban meg kell említenem, hogy átnézve a Földtani
Intézet és Nemzeti Múzeum lábnyomos tábláit, valamint a
Nope.fi a-féle gipsz-levonatokat, egyetlen olyan állat lábnyo-
mát nem sikerült azon felfedeznem, amely a miocén transz-

gresszió kezdetét igazolná: az egyetlen négyujjú lábnyom sem
orrmányosé (alakja, méretei és uégyujjúsága miatt), az

,,Anchitherium“-lábnyom pedig a mély iszapba. süllyedve egy-
másmellé szorult ketts Cervida-pata nyoma lesz. Ezzel meg-
dlt a búrdigalhunba sorolás kényszere is. Ez azonban csak
azt mondja, bgj’ nem kell a leletet a miocénbe sorolni, de még
nem szól az oligocén melleit, lia nem is zárja ki azt.

Ezzel kapcsolatban felvetdik a katti- és akvitani emelet
viszonyának kérdése, amennyiben kutatóink részben hajlanak
a. két emelet egyesítésének gondolata felé. Nyomatékosan ki

kell emelnem, hogy a bumid-szenes oszcillációs katti-emekt.

nyugaton emlsfaunáiban olyan határozottan eltér az arid-ter-

resztrikus akvitániumtól, hogy egyesítésére ott gondolni sem
mernének. Ha az akvitáni emelet szárazföldi faunáit nálunk
nem is ismerjük, a katti-emelet elég gyakori Anthracotherium
magn

u

m-elfordulások és barnakszenes rétegek révén teljeson

kielégíten párbuzamosítbató; nyilvánvaló tehát, hogy a nyu-

gatival azonos kifejldés. terresztrikus-regressziós akvitáni-

emelet minden további nélkül párbuzamosítbató lesz száraz-

földi faunánk bizonyságtétele nélkül is a megfelel kifejldés
nyugati rétegsorral.

A harmadik, itt félmerül kérdés: az akvitáni emelet hova-

tartozásának kérdése. A francia „'aquitanien“\ mint tudjuk,
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tengeri faunái i'ácileis-okozta egyveretsége alapján részben egy
oligocén-végi regressziós sorozatot, részben pedig a miocén
transzgresszió elejét öleli fel (elbbi a Loire-, utóbbi a Rhöne-
medencében). A Bécsi-medencében az utóbbinak megfelel kifej-

ldést találunk, ennek mintájára született meg a magyar
miocéneleji akvitán is. Függetlenül attól, hogy a nevet adó szel-

vénytípus az aktíván oligocén jellege mellett szól, három utat
követhetünk: puhatest faunák alapján az akvitán elejére tesz-

sziik a határt, ahol már hiányoznak a típusos, a miocénhói már
hiányzó oligocén alakok, de még nem jelent meg az új, miocén-
faunahullám (ez a burdigáliumra fog esni), tehát oligo-miocén
indifferens faunát találunk. Gerinces-faunák és a szárazföldi
flóráik alapján a határ kétséget nem tr határozottsággal az
akvitán végére kerül (8:260—269), mert a szárazföldi élet —
ellentétben az akvitán regresszió okozta általános tengeri élet-

tér-korlátozódással — az akvitán terresztrikus elterjedés révén,
az oligocénvégi formák ers felvirágzására vezetett, karöltve
azok felfokozott térbeli szétsugárzásával. Az ezt követ burdi-
gali transzgresszió azután pontosan ugyanolyan korlátok közé
szorította az akvitánvégi szárazföldi faunát-flórát. mint az
akvitáneleji regresszió a tengeri faunákat. Ennek természetes
következménye, hogy így a szárazföldi fauna- és flóraelemek
tekintetében a terresztrikus idszak vége lesz a régi fauna-
elemek kihalási ideje. A transzgresszió idején meginduló új
faunabevándorlás ezt a határt még élesebbé teszi. Ezért nem
olyan éles a tengeri faunáknál a korhatár: a terresztrikus id-
szak elejével ugyan kihalnak a régi formák, de az új fauna-
típus csak a szárazföldi idszak végével, az ríj transzgresszió
kezdetén jelenik meg! Végül a diasztrofikus szemlélet a kiemel-
kedés tetfokára, illetve a regressziót okozó er hatásának meg-
sznésére teszi a határt; ez idben valamivel az egész terrisztri-

kus, illetve regressziós periódus közepe után áll be.
'

Miután a harmadik elhatárolási mód csak diszkordanciával
rögzíthet, általánosan nem használható, marad az els kett.
Tekintettel arra, hogy a tengeri faunák esetében a határ az
egész regresszió idejére kiterjed, széles sávra terül szét, ami-

• kor a régi fauna már kihalt, de az új még nem lépett föl, tehát
csak az átmeneti — közömbös — faunaelemek élnek, gyakor-
latilag is jobb a szárazföldi faunák és flórák alapján tör-

tén elhatárolás a regressziós korszak végén, ahol a régi fauna
kimaradása és ríj faunahullám megjelenése majdnem egybe-
esik. Ez különben nemcsak áz oligocén-miocén határ megvoná-
sára vonatkozik. Ugyanilyen alapon tartom teljesen helyte-
lennek többek közt a pleisztocén leszakítását a fels harmad-
korról. amit a megszokás egyedüli érve semmiképpen sem szen-
tesíthet.

Irodalom
1. Böck'h ,J.: A m. kiiir. Földit. Int. 1909. évi jelentése. 2. Koch
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4. Noszky: Centr. f. Min. etc.. 1924. 5. Noszky J.: Führer zu
den Studienreisen d. Pala e ont. Ges. 1928. 6. Noszky J.: Magyar
Tájak Földt. Leír. 3.. 1940. 7. Ábel 0-: Vorzeitliche LebensSpuren.
1935. 8. Viret J.: Ann. Úniv. Lyon. N. S. I. 47, 1929.



Újabb slénytani adatok lpolytarnócról
1

M A .T ZON L A S Z L

Ó

A kattiai-emeletvégi sdkélytenger ingadozó visszahúzódásá-
val kapcsolatos s a reákövetkezö korszaknak a parti alaphegy-
sógböl származó, aránylag gyorsan váltakozó üledóklerakodá-
sát nemcsak kzettani nézpontból, de gazdag smaradványok
révén is tanulmányozhatjuk Ipolytarnóc közvetlen környékén.
A kavicsos, puhább homokkre kavicsreccsa kövotKezik s e

felett ismét hcimokkpadok települnek, melyeknek fels része
egyes helyeken elkovásodott. Erre tufás, homokos réteg követ-
kezik s ez azután a nagy felszíni elterjedési! riolittufába
megy át.

Ipolytarnóc e rétegeinek séletmaradványaival többen fog-
lalkoztak. K u b i n y i F. (1., 2.), Szabó J. (3.) és T u z s on J.

(4.) a tarnóci kövült latörzset. a riolittuiia változatos szubtrópusi
silóráját, Jablonszky J. (5.). Koch A. (6., 7.) s késbb
Vitális I. (11.) a tarnóci homokkbl elkerült cápafogakon
kívül krokodilus, delfin, korall- és molluszkum-maradványokat
is említ, mely utóbbiak jegyzékét S z a 1 a i T. (8.) bvítette.
A közismert lábnyomos homcikköveít Böckb H. (9., 10.) ismerte
fel, melyen vastagbrek, párosujjú zféle- és madárláblenyo-
matok. bár ritkák s rossz állapotban, a helyszínen a Csapás-
vö’gyben ma is felismerlhetk. Az egyes rétegek korát tekintve,
különbözk a vélemények, mert az eddigi kutatók az eléggé kis

vastagságú rétegsort, a felsmediterrán a’só részétl a mio-
cérbe sorolt aquitani-emeletbe helyezik. A földtani viszonyokat
id. Noszkv J. (12. 13.) s úiabban Bartkó L. ismertette.

Amilyen érdekes és gazdag Ipolytarnóc az snövények és a

magasabbrend állatmaradványok szempontjából, éppen olyan
szegény az alacsonyrend egysejt foraminifera-faunát tekintve.
De ez a szakember eltt nem is feltn, mert éppen a fentemlí-
tett tengeringadozások hatásaként lerakodott üledékek s a szá-

razföldi rétegek szinte már elre jelzik és kizárják ezek gyakori
elfordulását s az elfordulóknak, úgy is mondhatnék .,vezér-

kövület“ jellegét. A mozgások hatása nemcsak a kzet jellegén

látszik meg, de a faunaj^épen is. Természetes, hogy neon találunk
az elzhöz hasonló fajokat, fajasszociációkat, még az egyez
lito’ógiai üledékekben sem. Nem találhatunk, mivel az eredeti

gyökér- honnan táplálkozhatott volna elpusztult, a távolabbi
kapcsolatok pedig, melyek a fauna felfrissítését, pótlását szol-

gálták volna, elzárkóztak, megszntek, vagy még nem nyíltak

1 E.oadta a Magyar Földtani Társulat 195C. május 17-én tartott szak-

ü’.ésén.
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ineg- De ha ez nenij is áll így teljes egészlében s az utóbbi feapcso-
latok már meg is voltak, a gyorsan váltakozó fáciesek nem
engedték ív lassúbb ütemben haladó, távolabbi helyekrl szár-
mazó egyedek révén egy faunakép kialakulását a kzettanilag is

gyorsan változó területen.

A kattiai és a reákövetkez emeletben akár akvitani vagy
burdigalinak nevezzük azt, állandóan változnak a fáciesek.

A homokosak, kavicsos üledékek tengerparti, mozgóvízben kép-
zdött lerakódásokra utalnak. Az ilyen helyeken pedig Fora-
miniferák nem találhatók, vagy pedig csak nagyon ritkák, mert
e szervezetek a csendes s inkább a pelites élettájakat kedvelik.
Az állandóan mozgó durvaszem üledékek a növények megtele-
pedésére nem alkalmasak. A Foraminiferák közül sem az ú. n.

növényeken, kavicsokon kúszó formák, sem pedig a fenék-
talajba dugott életmódot folytató alakok nm találiák meg ilv

területen életlehetségeiket. A plankton-alakok pedig a nyílt

vizek lakói, melyekkel a parti jelleg tengerrészeken csak mint
bsedért egyedekkel találkozunk.

Az itt talált mikrofauna a következkbl adódik:

1. 2.

Rhabdammina ábyssorum M. SARS . gy
Ammodiscus incertus D’ORB +
Cyclammina cancellata (BRADY) . . +
Robulus sp +
Textularia sp +
Nonion communa (D’ORB.) +
Virgulina schreibersiana CZYZ. ... +
Globigerina bulloides D’OR B +
Cibicides lobatulus (WALK.-JAC ) . . +
Heterolepa dutemplei (D’ORB.) ... +
Bulimina elongata D’ORB gy
Bulimina pupoides D’ORB +
Rotalia beccarii (L.) +
Cassidulina elongata RSS +
Spongiatü gy
Spatangidatiiske +
Halpikkely +

1. Fehérhegyi elfordulás.

2. Botos- és Fehérhegyi-árok elfordulásai.

Az ipolytarnóci fauna szegény, de ez a szegény fauna is két,

egymástól különböz elembl tevdik össze. Az 1. lelhelyrl
származó alakok között azonnal feltnik a Cyclammina cancel-
lata (BRADY) faj mely a hazai kattiai lerakodásoknak eléggé
jellegzetes alakja s néhol a rupilé-emelet legfels részérl is

elkerült. De bizonyos idsebb jelleget ád a Rhaddammina
ábyssorum gyakori elfordulása is. Egyébként úgy ez, mint a

többi alak, egész miocénünk igen gyakori elfordulású formái,
melyek Nonion communa (D’DORB.) fajt kikéve, a gazdag
rupéli faunák kozmopolita alakjai.
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A 2. rovat magában foglalja a Botos- és a mellékárok min-
táinak faunáját. Meg kell jegyeznem, hogy ezek teljesen egye-
zk. Feltn a Bulimmá elongata D'ORB. és a szivacstk gya-
kori elfordulása. Érdekes alak még a Cassidulina elongata RSS.
megjelenése is. Ezt pl. a fedemési Ecservölgy alsómiocén ter-

resztrikuma alatti rétegekbl, a karancssági miocén s a szilvás-

várad! tortónai-üledékeikbl tudtam kimutatni. Egyetlen kattiai
elfordulása a imagyargéci Borsóis-völgy tanyánál volt.

Ezek alapján az 1. lelhely faunája a kattiumvégi s az
árkok lerakodásai pedig alsómiocén elejére helyezhetk. Ezt a
rétegtani helyzetet igen jól szemléltetik a szegényes fauna ele-

mei. A kattai-emeietben hiányoznak már a rupélibl ismert id-
sebb. paleogén fajok s megindul egy miocénkép, a fácieseknek
megfelel fauna kialakulása, mely a tartonai-emelet sekélyebb
vízében ér el hasonló virágzási fokot, mint paleogén formák a

rupéli mélyebb tengerében. Andreae elszászi C, oblongá-ja
nem oblonga, hanem egy kerekebb, zártabb alak.

Egyébként az ipolytarnóci fauna a Cassidulina oblonga
kivételével megegyezik a szentendrei átmeneti (14.) W ein aqui-
táni-rétegeinek mikrofaunájával. A lábnyomos homokk az
itteni Hunkadomb ú. n. Uniós-rétegével s a boldogtanyái levél-

lenyomatos homokos anyag rétegével, illetve a mchorai Helixes
rétegekkel (15.) párhuzamosítható.
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A „mélyvölgyi kfülke" pleisztocén

faanyagának xylotomiai vizsgálatai .

1

<A Szeg-edi Tudományegyetem Növénytani Intézetében készült

dolgozat.)

G R E G II S S PAL-SZALAI I S T V A N

A mélyvölgyi kfülke pleisztocén faanyagának egy részét

felületén vagy teljesen kovasav itatta át. ezek ceruzavastag-
ságií, 3—4 cm hosszúságai darabkák, másik részük pedig csak
törmelék, összesen 19 drb. Az elszenesedett darabkák igen kicsi-

nyek voltak. Számuk — figyelmen kívül hagyva a használha-
tatlan törmeléket — 24 volt.

A kovasavval átitatott anyagból keménysége miatt met-
szetet készíteni természetesen nem lehetett, ezért csiszoltuk. Az
anyagnak azonban csak egy része volt annyira inkrusztálva,
hogy minden további nélkül csiszolható volt, más része már
érintésre, finom „tszer" darabokra hullt szét. Utóbbiakat
gyenge lángon besrített kanadabalzsammal itattuk át, és

kihlés után csiszoltuk. A szeneket viaszgyantába ágyaztuk és

metszetet készítettünk belle.
A 19 darab kovasavval átitatott fából 18 darab többé-

kevésbbé alkalmas volt a csiszolásra, illetleg metszet készíté-

sére, és 37 különböz irányú csiszolatot, valamint 136 metszet

-

sorozatot vizsgáltunk meg. Egy-*egy darabból azért volt szük-
ség több metszetre, hogy a fajok jellemz szövettani bélyegeit
minél több metszeten lehessen vizsgálni. A bizonyítóerej rész-

leteket a mellékelt mikrofotografiák mutatják (I. sz. tábla: 1.,

2., 3.. 4. sz. fényképek). Az egyes darabokat sorszámoztuk
(1—16), hogy kezelésük könnyebb legyen. A kovásodott anyag-
ban 3 típust lehetett elkülöníteni. Egy lombos fát és két fenyt.
Az 1..2., 3., 4., 5. sz- darabkáik Piceci-nak. bizonyultak; a 6. számúból
megfelel metszetet készíteni nem sikerült, az anyag használ-
hatatlan volt; a 7. számú Pinus, a 8., 9. ismét Plcea, míg a
10. számmal jelzett egyetlen lombos fa Alnus. A 11., 12, Plcea
fajok, a 13. használhatatlan a rossz metszési sík miatt. A 11. és

15. Picea fájából származik. A 16-os darabka ugyancsak Plcea ,

a 17-es és 18-as Pinus. A 19-es használhatatlan. A részletes vizs-

gálati eredmények a következkben foglalhatók össze.

1. A lombos fából csupán egy jó mákszemnyi darab kereszt-

metszetét illetleg csiszolatát lehetett megmenteni, de ebbl a

parányi darabból is szerencsés véletlen következtében a fa faját

1 A Magyar Barlangkutató Társulat 194G. évi feltárásából.
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sikerült megállapítani. A keiresztcsiszolaton, a csiszolat legszé-

lén 5 egymáshoz egészen közel futó bélsugarat lelhetett meg-
figyelni (1. 1. sz. fénykép). Halmozott bélsugara a középeurópai
fák közül csupán az Alnus-nsik, Corylus-naik és a Carpbms-nak
van. Ilivel a radiális csiszolaton a létrás áttörés jelenléte két-

ségtelenül megállapítható, a sorozatból elhagyható a Carpinus,
amelynek perforációja egyszer. Az Alnus és Corylus között
fként az a különbség, hogy a Corylus tracheáiban a létrafokok
száma 5—12, az Alnus-bán 18—22, tehát jóval srbb, és csava-
ros vastagodás nincs. A kérdéses fa edényeiben a létrafokok
száma általában 19—20, és csavaros vastagodásuk nincs, így
egészen biztosan Alnus-ból származik. A csiszolatról készített

fénykép az Alnus incana-rá hasonlít a legjobban, de az sem
lehetetlen, hogy Alnus glutinosa-ból származott, de semmi
esetre sem lehet Alnus viridis eredet. Nagy a valószínsége
annak, hogy Alnus incana-ból származik.

2. A fenyk közül a 7., 17. és 18-as számú darabok kétség-
telenül Pinus-ból származnak, amit a radiális és tangenciális
metszetrl készült fényképek feltétlenül igazolnak. A kereszt-

metszeten az évgyrk aránylag keskenyek és bizonyos tekin-

tetben a Pinus cembra-ru emlékeztetnek. Az egyes évgyrk
7—10 tracheida szélesek, ami aránylag rövid tenyészeti id-
szakot árul el. A kérdéses feny haránttraöheidáiban fogas vas-
tagodások vannak, ezért a számbajöhet fenyk közül a P.
cembra elesik. Ezek a fogak, illetve lécek azonban nem kötik
össze a vízszintes falakat, ebben tér el a Pinus silvestris-toL

viszont a P. nigra-tói is különbözk, amennyiben a P. nigra
fogai általában rövidek és tompák, és csak ritkán nyúlnak
a sejt közepéig. Mindezek alapján igen valószín, hogy a kér-
déses széndarab Pinus montana-ból, esetleg Pinus rotundaía-
ból származik.

Az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 14., 15. és 16. számit darabok
Picea-hól származnak, de az sem lehetetlen, hogy Larix-bóL
A Picea eredet mellett szól az a körülmény, hogy az szi fa

traoheidáinak a fala aránylag vastag, és hirtelen mennek át a
kés tavaszi fából a nyári fába. Az évgyrhatár is elég éles.

A keresztmetszeten a gyantajárat alakja Picea jellegre vall,

ugyanis keresztmetszetben töibbé-kevésbbé Ikóraiaknak, ezzel

szemben a Larix-é bizonyos tekintetben radiális irányban meg-
nyúlt. A tangenciális metszeten a bélsugárparenohvma alakja
is Picea jelleg. Bár ugyanilyen szerkezet és alakú bélsuga-
rak a Larix-bán is elfordulnak, különösen a gyantajáratos bél-

sugár (5. és 6. sz. fényképek). A Picea-1 és Larix-ot egymástól
elssorban a hosszparenchyma jelenléte, valamint a bélsuga-
rak radiális falában megjelen gödörkézettség minemsége
választja el. A csiszolatokon a bélsugarak radiális falában
aránylag kevés a gödörke, ami inkább Picea jelleg, míg a
Larix-ban az apró gödörkék száma néha 6—8 is lehet, a met-
szeteken ilyen nagyszámú gödörkét nem sikeiült felfedezni.

Némi megkülönböztetésre nyuit lehetséget a haránttrachei-
dák sugárcsiszolata, amennyiben a Picea haránttracheidái
többé-kevésbbé a bélsugárparenchymák magasságával meg-
egyez. és az a kérdéses metszeteken uralkodó jelleg, addig a
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Larix haránttraeheidái ersen hullámosaik, néha jelentsen
kiugranak, így legalább is szubjektív© a Picea-tói meg lehet

különböztetni. Összegezve az elmondottakat, a kérdéses fadara-
bok valószínleg Picea-ból származnak.

Az elszenesedett darabkák 3 lombos fából származnak,
amelyeknek pontos diagnózisa az ersen elszenesedett, zsugo-
rodott és rossz megtartású anyagból, sajnos nem sikerült. De
igen nagy nehézséget okozott az anyag metszési síkjának pon-
tos beállítása is, fleg a szénrészecskék kicsinysége miatt; így
a legtöbb darab rendszerint áldozatul esett a metszésnek, mire
megfelel preparátumot sikerült elállítani. így természetesen
a metszetek egy részét a másik kett, vagy jobb esetben a har-
madik hiányában csak nagy körültekintéssel lehetett felhasz-
nálni. Akadálya a fajok megállapításának az is, hogy a leg-

több darab vékony tangenciális lemezkékre hullott szét és így
csak csekély hányadát lehetett egy-egy évgyrnek meg-
figyelni. Már pedig a teljes évgyr szerkezetének megfigye-
lése hiányában legfeljebb hozzávetleges eredményeket érhe-
tünk el. A használható kis felületeket is nagy égési üregek
jelenléte zavarja. A felsorolt hiányosságok dacára is feltétlenül

meg kell emlékeznünk az eredményekrl, mivel egyik legrégibb
korba visszanyúló leletrl van szó. amely hazánkban sember-
nyomokkal van kapcsolatban.

Á 179 drb mindhárom irányú metszet három csoportba oszt-

ható, melyek közül az egyik csoport juharfa (Acer), a másik
dió (Juglans), esetleg kris (Fraxinus). a harmadik pedig ber-

kenye (Sorbus), esetleg Prunus eredet lehet.

. Az I. csoportba tartozó szenek keresztmetszete teljesen

Acer jelleg, ami a szórt elrendezdés 2—3-as, de túlnyomó-
részt radiális irányit ikerpórusokban, a bélsugarak vastagsá-
gában és elrendezdésében nyilvánul meg. Sajnos, a he szmet-
szetek egyikén sem sikerült a csavaros vastagodást még csak
nyomokban sem megtalálni, ami a juharfák legjellemzbb
bélyege. A bélsugarak homogének. (7. sz. fénykép.)

A II. csoport szenei Juglans jellemz sajátságait mutatták,
mind a kereszt-, mind a radiális és tangenciális metszeteken (8.

és 9. sz. fényképek), csupán az udvarosgödörkék méretében és

szerkezetében mutatkoznak olyan különbségek, melyek a pon-
tos megállapítás elé nehézséget gördítenek. Igen nagy a

hasonlóság a Fraxinns fajokhoz is, azonban a csiszolatos vas-

tagsága következtében a keresztmetszeten sem a terminális,

sem a paraíraeheális parenchyma nem vehet ki, hasonlckéopeii
hiányzanak a hosszmetszeteken is. Az elmondottak után, ha a

keresztmetszet habitusa alapján hajlandók lennénk is a Jug-
lans, esetleg a Fraxinus-eredet mellett állást foglalni, a paren-
chyma hiányában (az utóbbinál), a gödörkék szerkezete miatt
(az /elbbinél) még sem tehetjük.

A III. csoportba sorozott anyag adta a legrosszabb meg-
határozási lehetséget, amennyiben csak keresztmetszetek van-
nak, a hosszmetszetek teljesen használhatatlanok. A 10. sz.

fénykép alapján Sorbus-, vagy PruH-ws-eredet látszik a leg-

valószínbbnek, azonban ezt csak a keresztmetszetekrl meg-
állapítani nem lehet biztosan.



I. tábla

1.

ábra; Alnus (incana?)
keresztme t s z/et

(transv. sect.)

4. ábra. Pinus (montana?)
tangentiális metszet

(tang. sect.)

2.

ábra. Pinus (iinontana?)
keresztmetszet
(transv. sect.)

3.

ábra. Pinus (montana!)
radiális metszet

(rád. sect.)

5. ábra. Picea ep (?)
keresztmetszet
(transv. sect.)

6. ábra Picea 6p. (?)

tangentiális metszet
(tang. sect.)





II. tábla

9. ábra. Fraxinus sp. (?)

tangentiális metszet
<tang. e«ct.)

8. ábra. Fraxinus sp. (?)

'keresztmetszet
i(transv. seet.)

10. ábra. Sorbus sp. (?)

seu Prunus sp. (?)
keresztmetszet
(transv. seet.)

7. ábra. Acer sp. (?)

keresztmetszet
(transv. seet.)
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Vegetáe iótörténét i szempontból á vizsgálati eredmények
alapján megállapítható, hogy a kovásodotit fenyk és a szén-

darabok nem azonos idpontból származnak- Míg a fenyk
hvösebb éghajlatra -mutatnak és ebbe a sorba bizonyos mér-
tékig bele illik az Alnus is, addig az említett lombosfák (Alnus,
Juglans, Praxinus, Sorbus és Prunus) mediterrán jellegek-
tehát enyüiébb kiima alatt élték. Ha a széndarabok eredetét a

meghatározás értelmében feltételesen elfogadjuk, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a Wrm valamelyik interglociálisában
éltek és az sember tüzelésre használta fel. Viszont a kovásodott
fenyk, egy további glaciális periedusban kerültek a szikla-

fenékre. Ma a Mécseikben és környékén csak a lombos vegyes
erdk képezni ek természetes állomáhyt, fenyket nem találunk.

THE XYLOTONIE EXAMINATION OF THE PLEISTOCEN
WOOD-MÁTÉRIAL OF THE CAVITY AT „MÉLYVÖLGY“.

P. fí r e () u s s — I. Szál a i

The fi 11ing matériái of the „Cavity of Mélyvölgy“ origimates
probably írom one of the interglacials of the Wiirrn. In the
first line the bones of the Ursus spalaeus and simáll pieces of

wood were found. Alsó the first inán conld have been present as
the bones iare brotken up and the wood is • party carbonized,
The small pieces of wood are partly penetrated by SiO-\

_

Three types couild be distinguished in the matériái incrusted
hy siliciumdioxyd, one foliar wood and two pines. aggregate
rays have been noticed in the tr-ansverse section of the foliar

wood. Among the Central European trees only. the Alnus, tihe

Corylus, and tlie Carpinus posses aggregate rays. As the pre-

sence of the laddery ruptnre in the radial section was clearly
noíieeable, we may ignore the Carpinus. The steips on the lndder
in tlie vessels of the wood nuimber 19—20, iamd they have no
spirál thickenings; consequenthy they original douibtlesis írom
the Alnus. Somé pieces of 'the pines were oif Pinus origin,

becanse zig-zag thiökenings were observable in the ray tracheids.
Ow ing to' the ray tracheids. Owing to the médium longitude
of the zig-zag thickenings, they differ as well from Pinus
silvestrís, which has tenger zig-zag thickenings and is same-
times lattioed-, .as from Pinus tágra — wiéh short and obtnse
zig-zag thickenings; therefore they can only come from Pinus
montana, eventoally from Pimis rotundata.

On the otlier haiid, otiier pieces originate from Picén or

Larix. The fact that the summer wood tracheids are relatively

thick and thalt they transit suddenly int the spring wood, and
that tihey have circular resin-cana.ls, point to Picea origin, The
Picea and the Larix differ from another first of all regarding
the premence or absence of the lengitudinal parenchyma and
of the pite on the radial walls of the rays. As there was no
longitudinal parenchyma ateng the annual ring, the Picea
origin is more likely.



The carbonized pieces were oí three l'oliar woods, and it

\vas impossible to make and exact diagnosis of the lieavily
cárhoniaed, shrivelled and badly conserved matériái. Somé
pieces were apparently of Acer character, others of Juglans or
Fraxinus, and Sorbus or Prunus origin respectively. As in the
first case the presence of the spirál thiekenings was doubtfuL
and in the second that of the terminál end paratraeheal paren-
chyma, an exacter definition was impossible owing to the lack
of details.

I r o d a l o m
é

Greguss Pál: A fontosabb feny genusok meghatározása
szövettani alapon. 1948.

A középeurópai lomblevel fák és cserjék meghatározása szö-
vettani alapon. 1945.

Hollendonner Ferenc: A fenyfélék fajának összehason-
lító szövettana.

E. Sebmi dt: Mikrophotographiseher Atlas dér mittel-
europaischer Hölzer. 1942.

Fekete—Blattny: Az erdészeti jelentség fák és cserjék
elterjedése a magyar állam területén.

FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a Mszaki és Ter-

mészettudományi Egyesületek Szövetsége közgylé-
sének anyaga a Magyar Technika augusztusi szá-

mában megjelent.



Négy új Balanida a magyar harmadkorból

KOLOS VARY GÁBOR

A Magyar Nemzeti Múzeum siénytárából újabb miocén-
anyag került el, és módomban volt az Egyetemi slénytani
Intézet anyagában is néhány Balanidát meghatározni. Ezeken
kívül még két érdekes vizsgálati eredményt is közölhetek:

1. A Balanus unguiformis DARWIN nev fajt eddig Vár-
palotáiról, a belvét parti homokból ismertünk. Egyetlen pél-

dánya egy Lucina-héjon volt megtelepedve. Ugyanezt a fajt

találtam meg két példányban egy Bryozoa-törzsön Püspökhat-
vanból a felshelvét rétegekbl. Harmat és Noszky gyj-
tésébl. Ez a faj borealis alak. Héjlemeze nem poPrózusos, felis-

merése ezért könny. Az egyik magassága 13 mm, bázisát-

mérje 2X1 cm; a másik példány magassága 14 mm, bázisátmé-
rje 15X12 mm.

2. A Balanus concavus BRONN óriás-formái a következ
lelethelyekrl származnak: Mátraverebély, f. tortánál alap-
konglomerátum, gyjtötte Harmat István: Mátraverebély,
Szúpatak—Szentkút, meszes alapréteg, Ipolyszéesenke, k. mio-
cén, helvét rétegek, gyjtötte Hant ken Miksa: Kelenye,
Hont m., helvét rétegek, gyjtötték Bakos és Rosen-
b e r s k y. Tekintve, hogy ezek az óriás példányok bázisátmér-
ben a 75, magasságban szintén a 75, orificiumszélessógben pedig
a 45 mm-t is elérik, kimerítik a palaeobiológiában ismert óriás-

növés kritériumát. Az óriásnövés tudvalevleg az illet faj

kihalásának eljele; nyilvánvaló, hogy ezek az óriás példányok
rétegtanilag is a legfiatalabb hármadkori-tengeri parti üledé-
keket jelzik. A Balanus concavus-nak ma már csak olyan
alfajai élnek, melyek a harmadkoriakkal nem azonosak. A ren-
des növés Balanus concavas-októl abban különböznek, hogy
a Carina- és a Rostrum-héjlemez viszonylagosan a másik két
pár héjlemez rovására n meg, s ezáltal jön létre az óriásnövés.
A két páratlan lemez túlnövekedik a két páros lemezen.

Balanus tintinnabidum hanti n. ssp.

Leihelye a lionti szakadás, gyjtötte Lörenthey; az
Egyetemi slénytani Intézet tulajdona. Lásd képét az 1. ábrán.
Magassága 15 mm. A lelet csonka példány, amennyiben csupán
a héjlemezeknek 8 töredéke és a pajzsocska (scutum) került el.
A héjlemezek hosszanti bordáinak száma 8—16-ig terjed.
A rádiuszok fels része többé-kevésbbé parallel fut a bázissal:
szélesek (9 mm!) és porózusosak. A pajzsocska trianguláris,
bázishossza 10 mm, magassága 17 mm; az összehajtó szélek



19 mm hosszúak. Küls felület csak harántcsíkolt és 36 ilyen
vízszintes csík fut rajta végig-. A bels felületen az adductor-
izomtarajnak nyoma nincs; a musculus adductor tapadási göd-
röcgkéje kicsiny, de a musculus depressor laterális gödre igen
fejlett. Az izületi árok keskeny.

E-z az új alfaj a Balanus tintinnabulum eddigi fosszilis
alfajait gyarapítja és ifjabb bizonyíték amellett, hogy a har-
madkorban legalább már annyi alfaja élt a Balanus tintinna-
bulum-nak, mint jelenleg.

1. Balanus tintinnabulum hanti, m. ssp.

a = parietalis lemezek a rádiussal.
c =a rádiusz végzdése a pórusokkal,
d = a ' scutum küls felülete,
e = a scutum bels felülete.

Balanus legiányii n. sp.

Ez a faj eddigi adataink szerint kizárólag csak a felstái-
kányi alsó-m i océnrétegekbl került el, tehát szintjelz-faj.
L e g á n y i Ferenc gyjtésébl származó példányok a múzeumi
slénytárban vannak. Az operkuláris lemezek még ismeretle-
nek, de. annál több héjlemez került el, melyek azt mutatják,
begy a faj példányainak magassága 12 mm volt. A héjlemezek
küls bordái szélesek, hurkaalakúan megvastagodottak és szá-

muk 4—7-ig terjed. A bordák ezenfelül számos apró gödröcs-
kével vannak díszítve. A rádiuszok lejtsek, tehát nem futnak
parallel a bázissal és keskenyek, de pórusokkal átjártak, ami
azt igazolja, hogy fajunk a Megabalanus-csoportba tartozik,

tehát a Balanus tintinnabulum-mdl rokon. Így a már korábban
leírt Balanus hungaricus-szál együtt a hazai mediterrán fosszi-

lis Megabalanusfainak csoportját alkotja.

A Balanus legányii bázisa lebenyes, a héjlemezek bels
felülete vékony, finom bordázattal. A héjtubusok a bázis köze-
lében keskenyek és hosszúkás téglalapalakúvá válnak, tehát
elvesztik azt a körkeresztmetszetet, mely a legtöbb faj béj-
tubusaira annyira jellemz. Kópét lásd a 2. ábrán.
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2. Balonus legányi n. sp.

a éa b és h = parietalis lemezek,
c és d — a héjlemezek bázisa,
e és í és g = tubusilumenek a bázis közelébl,
i = a rádiusz végzdése a pórusokkal.

Balanus laevis fossilis n. ssp.

Trópusi elem a harmadkori mediterránban. Leszármazottai
ma is élnek a forróégövi tengerekben. Egyetlen leihelye Fót-
fürd, ahol az alsómiocén kavicsbányából gyjtötte szerz és
Veréb Ilona 1949-ben. Számos példányban került el. A pél-

dányok meglehetsen picinyek, magasságuk 2—3 mm, a bázis-

átmér 3—4 mm. A héjlemezek viaszsárgák, sírnák és fényesek.
Bordázatuk hasonló a Balanus crenatus héjlemezének bordáza-
tához. Rádiuszok részben redukáltak, az aiák (vitorlák) ellen-

ben annál jobban fejlettek. Héjtubusok száma a rostrumban
15- A bázis töbhé-ikevésbbé 1ebenyes, illetve karélyos.

Seutuin. Felületén végighúzódik a két jellegzetes mély árok
éspedig a csúcstól a bázisig. A felület különben csak haránt-
csíkolt; a bázis a két hosszároknak megfelelen háromkarélyos,
a középs karéiy konvex, vagy konkáv. A bels felületen rövid
és kicsiny adduktor-tarajt látunk, s a musculus depressor late-

rális tapadási gödre igen jelentsen fejlett. A recens Balanus
laevis DARWIN fajtól e fosszilis alfaj az izületi szél variabili-

tása és eltér alkata révén különül el.

Tergum. Ez a lemez széles; széles és rövid nyéllel. Az izü-

leti árok szintén igen széles és konvex. A csúcs alig hegyes,
inkább tompa. Különben a récensforma tergnmával megegyez.
Lásd 3. ábrát.

Balanus transsylvcmicus n. sp.

Az Egyetemi slénytani Intézet gyjteményében egy drli

pajzsocska, jelzése: „Kostej (Krassó-Szörény) 1937. I. özv.

Gregov Mártonná ajándéka.'
4 Ez az egyetlen pajzsocska
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3. Balanus laevis fossilis n. ssp.

a = a héj.

e és i = héjlemezök (küls és bels felület),

b és f és k = a scutum küls felülete,

c és g és l=-a scutum bels felülete-

d és h = tergumok (d = küls és h = bels felület).

(scutum) kitn megtartású és résziben a fosszilisan is talált

Balanus tintinnabulum occator és Balanus ajax faj souturnára
hasonlít, amennyiben küls felületének harántcsíkolása csipkés.

A nevezett alfajhoz, ill- fajhoz való tartozását azonban megdönti a
bázis majdnem félköralakú kiképzdése, mely sem a Balanus
tintinnabulum , sem a Balanus ajax pajzsának egyenes bázisá-

val nem egyezik. A bels felület sem egyezik e fajéval és
alfajaival, mert az izületi taraj igen hosszú és a felületnek több
mint felére kiterjed. Bár a héjlemezek teljesen hiányoznak, az
egy pajzs alapján, mely egyik eddig ismert mediterrán faj paj-

4. Balanus transsylvanicus s. sp.

Scutum: balról a küls és jobbról a bels felülete.

zsával sem egyezik, a lelet egy új fajhoz tartozónak tekinthet.
Az tadduktor-gödör kövér-ellipszisalakú és körülhatárolt; a
musoulus depressor laterális gödre háromszögalakú, mély és

szintén jól elhatárolt. A lelet palaszürke, magassága 4 mm, a
bázis hossza pedig 2,5 mm, tehát a pajzs jóval hosszabb, mint
széles, ami szintén a Balanus ajax és a Balanus tintinnabulum-
mal való megegyezés ellen szól. Lásd a 4. ábrát.

4. ábra.



Descriptions of 3 new fossii tertiary barnacles

from Hungary

G. KOLOSVÁKY

Balanus tintinnabulum honfi n. ssp.

This specimen of this singular fossii barnaele from Hont
in Hungary wkich measures height 15 mm (8 fragments of

parietal-lamellae). The longitudinal striae of the surface of the
parietalia number 8—16. The upper margin of the radii more
or less parallel to the hasis; radii large (9 mm!) with pores
(subgenus Megabalanus).

Scutum. This opercular-lamella is triamgular. Basíis 10 min.
height 17 mm, occludent-margin 19 mm. Extemal surface only
horisontally striated, 36 striae are present. Inner surface
without a adductor erista; pit fór rnusculus adductor little,

pit fór rnusculus depressor laterális well developed. Articular-
furrow narrow.

Locality: Honti-szakadás, miocéné age, lég. Lörenthe y.

coll. Institut fór Palaentology of the Universitv of Budapest.
S. fig. 1.

Balanus le^áni/ii n. sp.

The specimens of this fossii barnacles from Felstárkány
in Hungary which measures height 12 mm (parietallamellae).

The longitudinal costae of the parietalia number 4—7. The
eostae ar.e large, sometimes with many little pits. The upper
margin of the radii no parallel with the hasis. Radii narrow,
bút permeated with pores (subgenus Megabalanus).

This species has a basis with lobuli: the inner surface of

the parietalia with thin costae. Pariétal-tubes near the basis
oblong. Opercularvalves absent.

Locality: Felstálrkány, lower miocéné age; lég. Fr.
Legány i, coll. Dep. of Palaeontology of the Hung. Nat.
Museum.

S. fig. 2.

Balanus laev?s fossilis n. ssp.

Many specimens from Fótfürd in Hungary. The specimens
of this fossii subspecies are all very little. Height 2—3 mm.
basis diameter 3—4 mm.

Par : e+al-lamellae yellow; ribs-like to the Balanus crenatus
BRUGSIÉRE; orificium large, radii reduced, alae well deve-
loped. Parietal-tubes in the rostrum 15 Basis more or less

lobular.



276

Scutum. The surfaee of this opereular-famellae has two
longitu elinal sut üres from the basis to the apex. The surfaee
mily horisontally striaded; hasis tricarinal áncl corrugated. The
inner surfaee ha.s more or less a little and short adductor-
erista. The pit fór musculus depressor laterális wel 1 developed;
Ilié articular-margin is variabelle and differs froon the récén 1

species of Balanus laevis DARWIN.
Tergum. This lamella is large, with a large and short spur.

The articular-furrow is alsó large and convex. Apex less

pointed.

Locality: Fótfürd, lower miocéné age; lég. G.Kolosváry
and his wi-fe, coll. Dep. of Paleontology of ithe Hung. Nat.
Museum.

S. fig. 3

Balanus transsylvanicus n sp.

Only a singular specimen of ia scutum. The surfaee of this

opercular-lamella has only transversal striae with spines like

to the Balanus tintinnabulum oeeator and Balanus ajax. The
basis of the scutum is convex; the height of scutum is 4 mm;
the hasis is 2,5 mm large. Colom* gray; pit far musculus adduc-
tor óval, pit fór musculus depressor laterális triangular, and
deep. Adductor-ridge absent. Articular-ridge well developed
and 3A long of the tergal margin. Occludent margin a little

convex, apex pointed. Articular furrow .normál-.

Locality: Kcstej, Krassó-Szörény ÍTranssylvania), törtön
age, coll.: wife of Martin Gr ego v.

V i g u r e s.

Fig • 1, Balanus tintinnabulum hanti n. esp.

a : parietal-lamellae witüi racüi.

e : end of the radius with pores-
d : externial surfaee of the scutum.
e : internál wiew of the scutum.

Fig 2. Balanus legányii n. sp-

a h. h : ParietaHamellae-
c. d : basis of the parietalia.

e, f , g : obi óiig tubes of the parietalia.

i : end of the radius with poras.

Fig. 3. Balanus laevis fossilis n. ssp.

a : Lsbell-

e, i : parietalia (external and internál wiew).
b , f , k : extern a.1 wiew of the seuta.

c, g, 1 : internál surfaee of the seuta.

d, h : terga (d, external and h, internál wiew).

Fig. 4 Balanus transsylvanicus n. sp.

External and internál surfaee of the seutuon.

rig. dél. autlior



Ásványtani közlemények. I.

TOKODY LÁSZLÓ

ANTIMON1T BAIA SPR1E- (FELSÖBÁNYA)-RÓL.

1909-ben Lw Márton Baia Maré (Nagybánya) és környékén
ásványokat gyjtött. Néhány ásványon goniométeres méréseiket

végzett. Mérési adatait kiértékeltem és ezek alapján ismertettük

Baia Maré (Nagybánya) és Valea Vinului (Borpatak) néhány
ásványát.1

Lw Baia Sprien (Felsbányán) a többek között antimonit-

kristályokat gyjtött. E kristályok részben a nyugati, részben a

keleti bányából származnak. A nyugati bányarészbl ered kris-

tályok mérési adatai nem elegendk a formák meghatározására,

ellenben a keleti bányában gyjtött két kristály alakjai megálla-

píthatók. A kristályok antimonit méretét Lw nem jegyezte fel.

A felsbányái antimonit alaktanával behatóan Krenner
J. S.,2 majd O. N e f f3 foglalkozott. Kétségtelenül biztos, hogy

' 1 Löw M.—Tokody L.: Adatok Nagybánya és Borpatak ásványai-
nak ismeretéhez. —

• Földtani Közlöny. 58. 1928—29. 57—92. Beitráge zr
Kemntnis dér Mineralien von Nagybánya und Borpatak. — Ebenda 212—215.

2 J. A. Krenner: Krystallographische Studien ber den Antimonit.
— Sitab. d. Ak. d. Wiss. Wien. 51. 1. 1865. 436—48L

3 O. Ne ff : Über Antimonit von Felsbánya. — Beitr. zr Kryst. 1.

1915. 107—157.

O. Nedbe dolgozatába néhány feltnbb hiba csúszott be.

12C., 124., 153. és 154. oldalon újnak jelzett 9 •[
540 1 nem új; elször

W. Koort10 figyelte meg.
137. oldalon s.= f .J- (418) biztos, a 154. oldai táblázatában pedig bizony-

talan formák közt szerepel. Ichinokawa (Japán) antimonitját tárgyaló
munkájában biztos forrnának minsíti (p. 60)

4
; a felsbányái és iohinokawai

antimonit kristályalakjait összefoglaló táblázatban mindkét lelhelyrl biz-

tos alaknak jejzi (p. 93)

5

.

153. és 154. oldalon a 100
J

Baia Sprie-(Felsbányá)-ról és általában új

alakként szerepel. E formát azonban már Krenner capniei (kapnik-
bányai) kristályon megfigyelte, leírta és lerajzolta (p. 478. XE tábla,

51. ábra/2
).

153. oldalon (S = § 2 (563) új forma, ámbár a 143. oldalon megemlíti.
— § 2 eine Form, die Sehmidt 1897 fúr die ungarisehen Antimonite

beschreibt."

154. oldalon “ 1 3 (343) helyesen « 1 1
(434).

154. oldalon L- és K- betk feicserélendk.
154. oldalon P és p- betk felcserélendk.
4

O. N e f f : Über Antimonit von Ichinokawa [Japan]. — Beitr. zr
Kryst. 2. 1919—1924. 47—97.

5 Az ichinokawai antimonit új formáira 'közölt szögtáblázatról az

I.{180} és szögértéke kimaradt.

4
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L w M. méréseit O. Nef í'-nél sokkal korábban végezte, azonban
azokat nem dolgozta fel és így több felsbányái antimonit-forma
megállapítása O- Nef f nevéhez fzdik.

Lw M. mérései alapján két kristályon a következ kristály-

alakokat határoztam meg.

Ismert formák: Üj formák:

b {010} d • {l2 * 1 - 0
} {750} {710}

ö{l80} *{343} {l0-7-0} {301-0}

ú{l30} ,){in} {950} {17-16-17}

m {ll0} * {878} {l3 •
6

•

0} {15-14-15}

{650} Z {656} {720} {17-15-17}

0 {540} v -{545
} {l5-4-0} {979}

' {320} « {434}

n {210} -*{323}

h -{940
}

Összesen 29 forma, ezek között Baia Sprie- (Felsbányái -ra új

három {hkO} és három {hkl} , általában új 12 forma és pedig 8 {hko}

és 4 {hkl}. Az új {hkO}-formák az a:m= (100) : (110), az új {hkl}

formák pedig a p :z — (111) : (101) övrészletben jelentek meg.

A formák megállapítására szolgáló szögértékek közül az aláb-

biakat közlöan.

Isanert formák szögértékei

Mért Számított

l = (010) (180) = 6°59' 7°11'

Q = (130) = 19° 18°34'

m = (110) = 45°07' 45°13'

D — (650) = 50°14' 50°24'

9
—

(540) = 51°32' 51°33'

1 = (320) = 56°27' 56°30’

n = .(210) = 63°03' 63°36'

h-= (940) = 66°26’ 66°12'

d-= (12-1-0) = 85°30' 85°16'

t :
-

(343) = 46°37' 46°33'

P - (111) = 54°33' 54°36'

e
--

(878) = 58°12' 58°08'

z = (656) = 59°21' 59°22’

V = (545) - 60°26' 60°23'

a (434) = 61°33' 61°57'

J — (323) = 64°20' 64°21
'
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rj formák szögértékei
Mért Számított ±J

(750) = 54°28
-

54°39'48" 0°11'48"

(10-7-0) = 55°02' 55°12'28" 0°10'28"

(950) = 61°09' 61°07'33" 0°01'27*

(13-6*0) = 65°29’ 65°23'10" O
O

Ül ül

0

(720) = 74°03' 74°10 01" 0°07'01"

(15-40) = 75°04' 75°10'27" 0°06 27"

(710) = 81°43' 81°55’45" 0°12'45"

(30-1-0) = 88°05' 88°06 17" 0°01'17"

(17-16-17) = 56°16' 56°13 22" 0°02'38"

(15-14-15) = 56°20' 56°26'38" 0°06'38"

(17-15-17) = 57°48' 57°54'37" 0°06'35"

(979) = 61°05' 61°04'08" 0°00'52"

L ö w M. két kristályt mért, ezek kombinációi :

1. kristály : bipl"moQ {?50} {l0-7-0} i {950} n {l3-6-0} h {72l)|

{l5*4*0} {710} d* (301-0).

2. kristály: b^p {l7 - 16*17} {l5-14-15} {l7 -
15

- 17} sZv{979}«d.

A második kristály • {hk0} -alakjai, illetve rájuk vonatkozó méré-

sek hiányzanak, ezek az adatok nem pótolhatók, mert a kristályok

elvesztek. Feltn, hogy az 1. kristályon igen kevés, a 2. kristályon

ellenben sok bipiramis szerepel.

A [001] öv legnagyobb lapokkal megjelen alakja m{ll0{, három
kitnen tükröz lappal szerepelt. Nagyságban utána a fc{010} követ-

kezik; mindkét lapja kifejldött. A többi e zónába tartozó forma
keskeny, többnyire csíkalakú lapokkal alakult ki.

Az 1- {180} és q {l30} csak egy-egy lappal jelent meg. Az ••{180}

formát elször M. Ugemaeh6 elszászi, majd C h. P a 1 a c h e‘

japáni, késbb C h. Palache és D. Moidlell8 nevadai kristályok-

ról ismertette, újabban a nagyági antimoniton állapítottam meg.
Az 1 • {l80} Felsbányáról ismeretlen volt.

Az t> {gü} és 9 {540} egy-egy keskeny lappal fejldött ki. Mind-
két formát mint újat O. N e f f ismertette a felsbányái antimonit-

ról. Szerinte S {540} új biztos forma (p. 120, 124 153, 154). Ezt a fór

mát azonban már W. Koort leírta és Wi-gyel jelölte.10 Azonban
V- G 0 1 d s c h m i d t bizonytalannak és törlendnek minsítette. " 12

6 M. Un ge ma eh: Les gites métalliféres du Val de Vilié [Alsace].

Stibnite de „Honilgoiutte [Katz]“. — Bull. de le 6,0c. iram;. de Min. 2.9. 1906.

264—266.
7 Ch. Palache: V. Goldschmidt: Atlas d. Krysballformen.
8 öh. Palacké—D. Modell: Chrystallography of stibnite and orpi-

inent írom Manhattan, Nevada. — Amerie. Mineralogist. 15 1930. 365—374.
9 Tokody L.: Nagyági antimondt [Antimonit von Nagyág]. — Ami.

Mus. Nation. Hung. 31. 1937—1938. 165—170.
19 W. Koort: Beitrag zr Kenntniss des Antimonglanzes. — Inaiig.

Diss. Berlin. 1884. Ref.: Zeitschr. f. Krist. 12. 1887. 78—86.
11 V. Goldschmidt: Index d. Krystalliormen. Berlin. 1886.
12 V. G o Idschmidt : Atlas d. Krystallformen.

»
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O. Ne ff a 9 {540 }
alakot a japáni antimoniton is megfigyelte tehát

— úgylátszik — e forma n em tartozik azck közé. melyek V. Gold
schmidt 12 szerint „Als ganz unsicher weggelassen wurden die

von Koort [Diss. 1884] angegebenen Formen“,
i {320} két, n {210} egy lappal fejldött ki.

&-{940}Ch. Palache vizsgálatai szerint japáni kristályon

lépett fel,7 Felsbányáról eddig ismeretlen volt. A tanulmányozott

kristályon egy kielégíten tükröz keskeny lappal szerepelt.

Ad-{l21-(} forma els megfigyelje Ch. Palache7
. 0- Ne ff

japáni [Ichinokowa] antimoniton,4 majd Ch. Palache és D.

Modell8 nevadai kristályokon, újabban T 0 k o d y L.9 nagyági
antimoniton határozta meg. Felsbányáról eddig ismeretlen volt.

A mért kristályon két gyengén tükröz lappal fejldött ki-

Az új {hko} formák keskeny csíkok. A {?50}, {950}, {720}, {710{

két-két, a {l0-7-0}. {l3-6-0,} {l5-9-0}, {31- 10} egy-egy lappal jelenf

meg Reflexeik : {750} és {l5-4-0| ers, a többié középers. E formák
egy része vicinális alaknak minsíthet, így a {30-1-0}.

Ellenben a többi alak szögértékei alapján nem azonosítható

más, formákkal, vagy nem tekinthet más forma vicinálisnak,

különösen nem az 1 {320} vicinálisának, mert a kristályon az 1 {320}

is kialakult. A {l5-4-0} magasindex alak, de nem azonos {310^-val;

esetleg annak vicinálisa. W. Koort a qx {4- 15 -0} formát ismer-

tette,10 melyet V. G o 1 d s hm i d t szintén törlendnek minsí-
tett. 11 12 Amiként a nagyági antimonitról szóló dolgozatomban
rámutattam 9 az antimonit kristályalaktanilag az a és b tengely

közel egyenl volta miatt (o = 0'9926) pszeudotetrogonális, amit

bizonyít az említett d {l2 • 1 • és Z' {1 12 0} formán kívül a d {230}

és 1 {320{, *{560} és r {650} li {310} és c/{l30}. n{210| és o{l20} és

más formák fellépése.
13 Ezek analógiájára a {l5-4(l} és f/,{4 15 0}

sem tekinthet teljesen bizonytalan alaknak.

A |750}, |720} és {710
]

annak a { 7k0
,

-formasorozatnak a tag-

ai, melyben a Á = 1-tl változik. E sorozatból a (7’15 0 , m s {780/ és

n, \730} formát K. Koort állapította meg.10 Az m 2 {780} prizmát a

nagyági antimoniton is meghatároztam és G o 1 d s c m i d t meg-
jegyzése alapján új formának jelöltem. 9 Sztrókay K. a kis-

bányai antimoniton figyelte meg. A
{740}

és {790} alakot elször

a nagyági antimoniton találtam; a {790}-t a kisbányai antimoniton

Sztrókay K. szintén észlelte. A sor eddig ismert tagjai tehát

{710}, {720}, n- {730}, {740}, {750}, w 2 {780}’ {790} és {7 15-0}.

Az új harmadik fajta prizmák mért és számított szögértékei

között az egyezés kitn; csak a {750}. {l0-7*o} és {710} formánál

éri el a 10—12'-t.

13 E megállapításomat átvette Sztrókay K. Antimonit Kisbányáró-.

és Borpatakról [Mát. és Term. tud. Értesít 57. 1938. 911—917] és Über das

neue Antimonglanz von Kisbánya und Borpatak rZentralbl. f. Min. 1941.

Aiht. A. 85—93] cím dolgozatában.
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A felsbányái antimonit bipirainisai közül a legnagyobb lapok-

kal mindkét kristályon a p {ill} fejldött ki. Sima lapjai ersen

tükröznek. Az 1- kristályon a V {m} bipiramis (111) lapja uralko-

dik, «s ezért a kristály vésalaku. Ap{lll} egyik lapjának erteljes

kifejldése miatt vésszer antimonit-kristályt ábrázol Felsbányá-

ról O. Neff3 [Taf. 10. Fig. 5]; hasonló kristályokat írt és rajzolt

le Krenner J. S-, de ezeken a tetzlapok közül a *{343} ural-

kodik [Taf. IV. 18. és 19.. Taf. VI. 20.. 21. és 22.]. A 2. kristály ural-

kodó tetzformája szintén a p {m}. Az 1. kristályon a T {343}

forma (343) lapja szintén erteljesen fejldött ki. E bipiramis a 2.

kristályon is középnagy, jól tükröz lapokkal alakult ki.

A J {323} a felsbányái antimoniton eddig még nem észleli

forma. Mind a két kristályon keskeny, kifogástalanul tükröz
lapokkal jelent meg. A A {323} bipiramist elször O. Ne ff japáni

kristályokon figyelte meg.’

Az f{878} formát Krenner J. S. már megtalálta a fels-

bányái antimoniton,2 O. N e f f felsbányái kristályain nem for-

dult ei 3

A Z {656} a felsbányái antimonit új bipiramisa.

o-{545} alakot elször Ch. Palache japáni antimoniton állapí-

totta meg.7 E bipiramis eddig más lelhelyrl nem volt ismeretes.

.{434} alakot Krenner J. S. már megfigyelte a felsbányái

antimioniton.2

Az tZv • « csak a második kristályon fordult el és a Z kivéte-

lével két-két lappal alakult ki; a keskeny lapok tükrözése igen jó.

illetve jó.

A 2. kristályon megállapított négy, általában új bipiramis

magas index forma; p : z = 111 : 101 övrészletben jelentek meg,

miként a most leírt kristályok többi bipiramisa is. Az új bipirami-

sok {l7-1617}, {l5-14 15}, {l715-17} és {979} indexeik alapján a p{lll}

vicinálisainak tekinthetk, azonban a szögértéikek a p {m} szögétl

kereken 2—7°-kal térnek el.

A {15-14-15} és {1716- 17} számított szögértékei között különbség

igen kicsi (0°13'16") A mért szögek közötti különbség pedig lényeg-

telen (0°04'). Mindezek ellenére a két formát mégis külön kellett

választani, mert a {l5- 14 -15} négy és ugyanazon a kristályon a

{l7-16-17} két lappal alakult ki, reflexiók is elkülöníthetk. Kétség-

telenül vicinális formák.

Mind a négy új fiorma keskeny csíkalakú, igen jól, illetve jól

tükröz lapokkal lépett fel, éspedig a {l5-14-15} négy, a {l7-1617}

két, a {17-15-17} és {979} egy-egy lappal. Az új bipiramisok mért és

számított ezögértékei között az egyezés kitn, ennek ellenére

bizonytalan formáknak minsíterudk.



PIRIT BAIA SPRIE- <FELSBÁNYA)-RÓL

Baia. Sprie (Felsbánya) érctelérein a pirít igen gyakori

ásvány. Kristályain általában csak az <7(100) és e(210) figyelhet

meg. Ritkábbak a formagazdag kristályok; ezek típusa változatos.

Baia Sprie (Felsbánya) ásványait ismertet szerzk leg-

nagyobbrészt megemlítik a piritet. de részletesebb megfigyeléseket

nem közöltek. Franzenau és Tokody behatóbban tárgyalta

a felsbányái pirít kristálytani sajátságait.

1

1—5 mm nagy kristá-

lyokon a hexaédert, a rombtizenkettst és 35 pozitív pentogondo-

dekaédert állapítottak meg. E formák közül egyik sem uralkodik.

A pentagondodekaéderes típusú kristályok tonnaszeren legömbö-

lyödött hexaéderhez hasonlók.

Késbb Tok óid y még két alkalommal foglalkozott a fels-

bányái pirittel. 0-75—2-5 mm nagy kristályokon az o(100), e(210) és

s(321) alakot figyelte meg .2 A kristályok típusa: 1. hexaéderes.

'2. pentagondodekaéderes és 3. « (100)—e(210) középkristály. Az
« (321) pentagondodekaéderes kristályon lépett fel. Majd egy ugyan-
csak pentagondodekaéderes kristályon az o(100), o(lll), e(21ó) és

/ (421) formáit állapította meg.3

1944. évi gyjtésemben figyelemreméltó piritkristályokat talál-

tam. Az egyik darabon nagy — 2—15 mm — piritkristályok fordul-

tak el. A pirít ásványtársasága a következ. A kzetre 3—7 mm
nagy. színtelen kvarckristályok nttek; kristályalakjuk w? (1010).

r(lGll), 2 (0111 ). A kvarcon elszórtan, de bségesen telepedtek a

sziderit 0-5—1 mm nagy, átlátszó, borsárga, lencseszeren görbült

(lOll)-kristályai. Szintén a kvarcon ülnek a fehér kaiéit (0112)-

romboédierei, melyek a c tengely irányában 7, arra merlegesen
4 m nagyságot, érték el. A kalcitromboéderek egymással a c-ten-

gely irányában többnyire összenttek, olykor a kvarcon egyes kris-

tályok is találhatók és ezeken egykét szideritkristályka ismerhet
fel. Ezekhez az ásványokhoz még kevés ibolyásra futtatott kalko-

pirit csatlakozik éspedig vagy a kvarc közé nve, kb. 10 mm nagy
kristályokban vagy vaskosan a piritkristályokat körülölelve.

Ennek az ásványtársaságnak egy 3 mm nagy piritkristályán a

következ 18 formát állapítottam meg^

a (100) ./ (11-2-0) k (520)

(37 10) . (510) h (12-5-0)

(11-1-0) (14-3-0) (11-5-0)

(17-2-0) « (920) e (210)

c (710) 7 (720) g (320)

<5(610) / (310) s (321)

1 A. Franzenau—L. Tokody: Krystallographische Uutersuclnm-
gen ungariseher Mineralien. Matti. u. naturw. Bér. aus Ungarn. 38. 1931.

24a—246.
2 Tokiody L. : Magyarországi piritek kristálytani vizsgálati. Mát. é:-

természettudományi Közlemények. 38. 1938. 2. szám 19.
2 Tokody L.: Kristálytani vizsgálatok magyarországi Piriteken.

Mát. és természettudományi Közlemények. 40. 1944. 1. szám 12— 13.



A kristály uralkodó alakja a hexaédér, melynek három lapja

fejldött ki, ezek közül kett ritkán és finoman rostozott, ellenben

a harmadik lap síma, de az s(321) lapjai alatt keskeny, csíkalakú

pentagondodekaéderekbe megy át (1- ábra).

A pentagondodekaéderek mindegyike csak egyetlenegy lappal

fejldött ki. Tükrözésük minidig olyan hogy a formák kétség-

telenül megállapíthatók. A (37-1 -0), (11;T0) és (17-2-0) alakot

Franzenau és Tokody figyelte meg elször a batizai pix-iten;

késbb a (37T0)-t Tokody Stiavnica (Selmecbánya), a (ll-l-O)-t

pedig Franzenau és Tokody Baiia Sprie (Felsbánya) pirit-

jérl is kimutatta. A c (710) formát Strüver állapította meg
brossói kristályokon; Magyarországon Nizna Slaná (Alsó-Sajó),

Dognacea (Degnácska), Kotrabach (Ötösbánya) és Porkura pirit-

kristályain szerepel. A <5 (610) V r a b a közlése nyomán Prbram-

ról vált ismeretessé, ezenkívül Achtala, Bingham Canyon IBoy

mine, Utah], továbbá Nizna Slaná (Alsó-Szalánk), Batiza, Dognacea
(Dognácska), Kotrbach (Ötösbánya) és Porkura piritkristályain

jelent meg. A J (11-2 0) Magyarországon eléggé gyakori; elször

Zi mányi ötösbányai kristályokról írta le, egyéb elfordulásai

Dognacea (Dognácska), Baia Sprie (Felsbánya), Porkura, majd
újabb vizsgálataim szerint Hodrusá (Hodrusbánya) és átianice

(Selmecbánya).

Az (510) ritka fonna. Boeris fedezte fel Valgioie piritjén-

Roziíava- (Bozsnyó)-ról kétes, átianicei (Selmecbányái) kristályo-

kon szintén megfigyeltem. A (14-3-0) Franzenau és Tokody
vizsgálatai szerint a felsbányái tonnaszer kristályokon szerepelt

elször, most ugyanerrl a lelhelyen másodszor sikerült kimutat-

nom. Az «(920)-t elször Stiiver állapította meg Brosso-ról szái--

ma/ó piriten; Magyarország több pirit-lelhelyén elfordul. így
kérdéses Bindtbánya- és Dognacea (Dognácská)-ról, biztos Baie

Sprie- (Felsbányákról és Koti-abach- (Ötösbányá)-i-ól, valamint —
vizsgálataim szerint — Rodna Veche (Ói’adlna), Valea Móri és Baia
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Sprie (Selmecbányá)-ról. A 7 (720) a pirdit kevésbbé 'gyakori alakja.

Elször Waekernagel észlelte ismeretlen lelhelyrl szár-

mazó kristályon. Magyarországon Diognacea (Dognácska), Baia
Sprie (Felsbánya) és Kotrbacj^ (Ötösbánya) piritjén jelent meg
majd Sácáíamb (Nagyág) és Baia Sprie (Selmecbánya) piritkristá-

lyain állapítottam meg. A / (310) és A’ (520) mind >a hazai, mind a

külföldi elfordulások piritjén gyakorinak mondható kristályalak.

A 6 (12 -
5

* 0) -t elször Mauritz írta le Porkuráról, a(ll-5:0M

pedig Franzenau Béla (Bélabányá)-ról, azóta számos magyar-
országi lelhelyen sikerül e tonnákat felismerni,

s A piriten rendkívül gyakori e (210) a most tanulmányozott kris-

tályról sem hiányzott. A .a(320)-t elször Haü-y észlelte Petorka

LPerul piritjén; Magyarországon több elfordulásról ismeretes:

Batiza, Belá (Bélabánya), Bindtbánya, Hodrusa (Hcdrusbánya).
LápuSului (Magyarláposbánya), Porkura.

A hexaéderen, illetve az ismertetett pentagondodekaédereken

kívül még csak egy forma-, az s(321) vett részt a kristály kombiná-

ciójában. A baia spriei (felsbánya:) pirit kristályain diploéderek

sokáig nem voltak ismeretesek, míg egy pentagondodekaéderes

kristályon sikerült e formát kimutatnom- A most tanulmányozott

hexaéderes kristály egyik csúcsán két kisebb és egy nagyobb jó!

tükröz lappal figyeltem meg.

Vaskos piritbl álló telérdarabról egy 5 mm nagy piritkristályt

választottam le. E kristály az elbb ismertetettl teljesen eltér.

Kristályalaikj ai

:

a (100) (39-32-25)

o (111) x -2 (975)

(13-12-1) M (432)

(11-10-9) s (321)

Típusa jellegzetesen a(100)—o(lll) középkristály. (2. ábra.)

A kristály érdekessége az [o : e= 111 : 210] övbe tartozó magas

index és ritka diakiaszdodekaéderek fellépése annak ellenére
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hogy tíz e(210) nem is fejldött ki. E diploéderek az M (432) és s(3'21)

kivételével keskeny csíkok.

A (13*12*1) és (39*32-25) vicinális diakiszdodekaédert elször
Franzenan és Tokod y ismertette a batizai piritrl, viszont

a (11*10*9) alakot elször Prokuráról mutatta ki. majd a batizai piri-

ten is megállapította; eddig e formáknak egyéb elfordulása isme-

retlen volt. Az xs(975) a pirit ritka alakja. Whitlock fedezte

fel Bingham Canyon [Boy mine, Utah] piritjén. Franzenau
és T o k o d y szerint a batizai piriten kétséges. A most tanulmányo-
zott felsbányái kristályon is bizonytalan. Az !/(432)-t elször
Dana írta le Co-rnwall piritjérl. Magyarországion csak Batiza,

Dognacea (Dognácska) és Porkura piritkristályain szerepelt.

Az eddig ismertetett diakiszdodekaéderek mindegyike csak

egyetlenegy lappal fejldött ki. Az s(321) ellenben két lappal ala-

kult ki s ezek terjedelme az elzekét felülmúlja. Az eddigi vizs-

gálatok szerint az s(321) nem típust jellemz alakja a felsbányái
piritnek: elször pentagondodekaéderes kristályon mutattam ki,

míg most hexaéderes és a- o középkrístályon állapítottam meg.
A felsbányái pirit kristályainak forma-kifejldése és típusa,

valamint paragenézise között kapcsolatot ta’álni nem sikerült.

Egyenlre annyi állapítható meg. hogy a hexaéderes kristályokon
nagy számmal lépnek fel a pentagondodekaéderek. A diakiszdode-

kaéderek típustól függetlenül jelennek meg. Feltn az ikoziietra*

éderek és triakiszioktaéderek hiánya.

FREIESLEBENIT BA1A SPRIE- (FELSÖBÁNYA)RÓL.

A diaforit és freiesle'benit alaktanával Zepharovich 1 fog-

lalkozott. A freieslebenit számított szögértékeit Miller a:b:c
0:5871:1:0:9277, = 87 n46 tengelyarányából vezette le.

Palaohe, Richmond és Winchell2 a freieslebenittel

rokon szulfósókat alaktanilag és röntgenológiailag tanulmányozta.

W i n c h e 1 1 röntgenvizsgálata szerint a freieslebenit elemi cellá-

jának méretei és a tengelyarány

a0 = 7'53 Á b 0 — 1279 Á c = 5°88 A A = 9S°14'

a 0 : öo : c0 = 0\589 : 1 : 0'460 f= 92°14'

A 25 atomot magába foglaló elemi test [P2i/n] egy Ag3Pb sSb 5Si
5

molekulát tartalmaz. Fo = 567. Mo— 2145. d — 6 20 [mért Hien-

dielencia, Spanyolország, Winchell; 6:23 Payr] c? = 6:27 [számított].

1 V. v. Zepharovich: Über Diaphorit und Freieslebenit. Sitzb. cL

Ak. Wien. 63. L 1871. 130—156.

V. Goldschmidt: Krystal’ogr. Winkeltabellen. Berlin. 1897.
£ C h. P a 1 a c h e, W. E. Richmond and H. Winchell : Crystialio-

graphie studies of öulpkosalts: baumhauerite. meneghlnite, jordanite,

diapborite. freieslebenite. Am. Min. 23. 1938. 821—836.

L. G. Berry : Studies of mineral sulpho-salts: VII. — A systematic mf

arrangement on the hasis of ceil dimensioms. University of Toronto studies,

geolgicai series. No. 48. 1943. 9—30.



A Mi 11 er-féle tengely-irányban a c-tengely a W i n eh e 1 1-féle

rcntgenológiailag- meghatározott r-tengely hosszának kétszerese:

100(010)004.
o

A freieslebenittel dimorfnak tartott diairit r/u=il5-83A,
O O

ha= 32-23A, co= 5 89A méret elemi eellá.iában D** [Cmma]
Winchell szerint 8 molekula Agz Pb> Sbs Sa van. a:b:c = 0 4953:

1:01840. Vo = 3007. M0 = 10879. d = 590— 604 [mért]; d = 5*97 [szá-

mított]. A két ásvány eddig határozottnak vélt dknorfiája kétsé-

gesnek látszik.

A freieslebenit baiasprieti (felsbányái) elfordulását elször
F ellenbe rg3 említi B e r g- h o f f e r bécsi miniszteri titkár

szóbeli közlése alapján.

Krenner4 a baiaspriei (felsbányái) ezüstérceket tanulmá-

nyozva, kétségtelenül megállapítja a freieslebenit — és diaforit —
elfordulását, de méréseket nem közöl.

Fellenbe rg és Krenner adatait átvették a késbbi szer-

zk [Tóth M. 1882; Szeli emy G. 1894, 1896; Szokol P. 1895:

M au r it zB. 1912; IvrennerJ.—Zimányi K.1929; Rei ékért
R. — Zeller T. — Koeh S. 1931; Vendel M. 1938; Zzivny
V. 1940; Tokody L. 1942.]

A felsbányái freieslebenit kristályalaktani sajátságairól eddig

semmi közelebbi adatunk nem volt- Krenner eredeti vizsgálati

anyagában egy a:b:c = 0’25:0'75:T5 mm nagy, goniom éteres mé-

résre alkalmas fieiesiebenitkristályt találtam, s ezen a következ
il alakot határoztam meg:

a {l00} í»’{ll0}

b {010} / {560}

u {012} n {350}

t {310} »h12}

;í {210} v {112}

S {430}

Winchell röntgenadataiból kiszámítottam a freieslebenit

tengelyiarányát, ci:b:c: = 0-58874:1:0-45974, /5 = 92°14' és ebbl a baia-

spriei (felsbányái) freieslebenit kristályalakjainak hajlásszögeit-

a c-tengelyt kétszeresen véve. A következ táblázat összefoglalja

a szögértékeket és feltünteti a M i 1 1 e r-, illetve Winchell -féle

adatokból nyert értékek közötti különbségeket.

' B. v. Cotta—E. v. Felien berg: Die Erzlagerstátteu Ungarns und
Siebenbü: gens. Freiberg. 1862. 153. 196.

4 Krenner J. S.: A felsbányái ezüstércek. Természettudományi
Közlöny. 6. 1877. 199—200.
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Mért
Számított
Zepharovich ±J

Számított
Witichell ±d

a = (012) (100) = 87°48' 87°58' -10' 87°58’15'' - 10'15

b = (010) = 65°18' 65°08’ + 10' 65°19'36'' — 1'36

t =(010) (310) = 78°49' 78°56' — 7' 78°54'19'' — 5'19

A = (210) = 73°11' 73°39' — 28' 73°36'33" — 25'33

s — (430) = 66°23' 66°15' + 8' 66°11'32" + 11'28

m= (110) = 59°23' 59°36' — 13' 59°31'5b" — 8'56

l = (560) = 54°59' 54°51' + 8' 54°46'49" + 1211

n = (350) = 45°34' 45°39' - 5' 45°33'53" — 007

a = (100) = 90°20' O
O + 20' O

O + 20'

a = (112) (100) = 53°01' 53°02ü' — 1'10" 53°17'32" — 16 32

u - (012) = 35°09' 34°55g' + 1310" 34°40'43" — 2817

u = (112) (012) = 36°40' 36°19!' -i 20'48" 36°01'48" + 3812

y = (112) = 70°55' 71°15' + 20' 70°42 31" + 12'29

A mért szögek tág' határok között ingadoznak; a táblázat a közép-

értékeket tünteti fel. Jó az egyezés a {hko}-formákra, kielégít az

u {012}-re. jelentsebb az y {ll2} és v {ll2} alakra. A mért és számí-

tott szögek közti eltéréseket a lapkifejldés okozza.

A kristály két legjobban fejlett formája az u {012} és 6 {010}

Lapjaik sírnák, jól tükröznek.

A {/íA’/}-formák kialakulása nagyon tökéletlen. Az i/{ll2} lap-

jainak felülete síma, de homályos és ezért tükrözése halvány. Az
v {ll2} egy homályos, mart felület lappal jelent meg; tükrözése

rendkívül gyenge, a reflex elmosódott. Mindkét forma az ersen
ingadozó szögértékek ellenére övhelyzeténél fog'va kétségtelen.

Legerteljesebben a [001] öv fejldött ki. Az öv uralkodó
alakja a {01()}; sima és fényl lapokkal szerepelt. Az o{l00} igen

keskeny lapjai függlegesen rostozottak, ismétld röflexei hal-

ványak. A {hk0} -formák kivétel nélkül ersen rostozott keákenv
sávok; egyikük sem ért el jelentsebb nagyságot. Tükrözésük álta-

lában gyenge, reflexeik elmosódottak. ismétldk,
A kristály termete a c-teng'ely szerint oszlopos.

MIARGIRIT BA1A MARÉ- (NAGYBANYAIRÓL.

A baia maréi (nagybányai) miargirit kristálytani sajátságait

L ö w M. ismertette- 1 A Kereszthegyi bánya IV. szintjén gyjtött
miargirit pirites szürke kvarctelérdarabon pirit-hexaéderek és

sugaras szerkezet gömbös pirít, vaskos pirargirit, az elzeknél
fiatailabb félgömbös', MnÁ tartalmazó romboeder szerint hasadó,
víztiszta karbonát [kaiéit?], plumoziit és tetraédrit társaságában

fordul el. LJ> w M. egy 1 mm hosszú és 015 mm vastag kristályon

a c {00l}, o {lOl}, d {31l}, s {21l}, g {313}, v {616}, 7 {414}, 2 {212}, é {013}

«{01l}, 9 {lll}. + {lll}, í{l1l}, ^{21l}, i {31l}, x {Í22}. «{515} formát

pította meg. A kristály c (001) szerint táblás.

1 Löw M.: Miargirit Nagybányáról. — Földtani Közlöny. iO. 1910.

624—627.
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1944-ben a Kereszthegyi bánya IV. szintjérl egy igen kicsi

telérdarabkát [2'X'0’5 cm] gyjtöttem. A darabot tömött kvarcra
települ igen apró, szürkés kvarckristályok borítják. A kvarcos
alapba parányi piritszemesék vannak beágyazva. A kvarcon ülnek

a miargiritkristályok és egyetlenegy pirargiritkristályka. Az egy-

mással szorosan összentt miargiritkristályok közül négyet válasz-

tottam ki mérésre, ezek mérete 075 mm, 1 mm, 0 5 mm, 015 mm
volt. Budapest ostroma alkalmával három kristály elpusztult, a

megmaradt 0-75 mm nagy kristályon az alábbi 9 formát állapítot-

tam meg.
a {lOO} {d 31l}

b {010} »{21l}

c {00l} H {411}

<p {411} 9 {313}

V {616}

A formák meghatározása a következ szögértékek alapján történt.

A közölt mért szögek 3—5 mérés középértékei.

Mért Számított +4
a b =(100) (010) == 89°58' O

OCi 0°02'

, 9> = (411) == 37°07' 37° 0°07'

d = (311) == 44°57' 44°47' 0°10'

H -- (411) == 40°43' 39°09' 0°34'

a = (211) == 59°29' 59°29' - 0°00'

6 9 = (010) (313) == 53°15' 53°17' 0°02’

V = (616) == 69°31' 69°33' 0°02'

9 P = (313) (616) == 57°03' 57°10' 0°07'

Ismeretesek azok a nagy nehézségek és bizonytalanságok,

melyek miargiritkristályok mérése és számításakor felmerülnek:

azonos és közel azonos szögértékek, lapok ers rostozottsága, habi-

tusváltozatosság, növekedés zavaraiból ered bipoparallel lapok

megjelenése, lapok és lapkomplexumok kilépése az ket kötelez
zónából, a kristályok rendszertelen összenövése stb, stb. Mindezekre
az akadályokra mind a régebbi, mind az újabb szerzk — legutóbb V.

Rosicky2 — többször rámutattak s ezzel magyarázható, hogy a

miargirit alaktanáról csak igen kevés közlemény jelent meg.
Feltn az általam mért baiamarei (nagybányai) miargirit

mért és számított szögértékeinek kitn egyezése. Ennek oka, hogy
csak a kétségtelenül meghatározható formák felsorolására szorít-

koztam.

A kristály az a-tengely negatív végén ntt a kvarckristályokra,

ezért formáinak csak egyes lapjai szerepeltek.

1 V. Rosicky: Ein Beitrag zr Morpbologie des Miargyrites. — Bull.

intern, de l’Aoad. d. Sci. de Bohémé. 17. 1912. 1—50.



a{lOO}egy nagy lappal (100) jelent meg. Rostozott az [100:0111

irányban.

fc{010} két nagy lappal fejldött ki. Ersen rostozott a

[010:001] irányban.

c {00l} formának csak a (001) lapja alakult ki. Ennek felülete

töredékes, nem tükrözött és a forma csak övhelyzete alapján volt

megállapítható.

* {4H} egyétlen nagy lapja (411) ersen rostozott az [100:0111

övtengellyel párhuzamosan.
d \31l} egy síma. fényes, kis (311) lappal szerepelt.

ff {21l} formának csak a (21Í) lapja fejldött ki, ez a középnagy
lap az |100:011] övtengellyel párhuzamosan rostozott.

H {lll} síma, fényes kis lappal (411) alakult ki. E formát A. S.

Eakle fedezte fel Veta Negra, Sombrereto, Zacatecas, Mexico
miargiritkristályán, melyen ,,die gut messbanen Fláehen gaben
Werthe, welehe nur wenig von den berechneten abweiehen“.

[p. 212].3 Veta Negra miargiritjén 'középnagy lapokkal fejldött

ki. E lelhelyen kívül más elfordulásáról eddig ismeretlen volt;

másodízben Raia Maré (Nagybánya) miargiritkristályán volt meg-
állapítható. Annak ellenére, hogy a (411) fényes és síma, szögérté-

kének eltérése mégis a legnagyobb (0°34') a nagybányai miargirit

szögadatai között.

g {313} egyetlen nagy lapja (313) ersen rostozott [010:101]

irányban.

p (616) alaknak kis (616) lapja erslen rostozott a [010:101]

övtengellyel párhuzamosan.
W. J. Lewis a miargiritnek 7 típusát különbözteti meg, 4

melyeiket V. Rosicky 3 típusba foglal össze [izometrikus, táblás és

oszlopos]-2 A baiamarei (nagybányai) miargirit az a{l00}, b{010]

c [OOlj- erteljes kifejldése révén az izometrikus típusba sorolható.

A & {010} azonban erteljesebben fejldött ki, mint a c {OOljés ezért

kissé megközelíti az oszlopos típust.

Az ismertetett vizsgálatok szerint a baiamarei (nagybányai)

miargiritnek 3 újabib kristályalakját: a {l00}. b {010} és H {4ll )- és

újabb típusát állapítottam meg-

3 A. S. Eakle: Miargyrit vo,n Zacaleoas, Mexico. — Zeitschr. Krist.

31 . 189S. 209—215.
4 W. J. Lewis: Ueber die Krystaillform des Miargyrit. Zeitschr. f.

Erist. 8 . 1884. 545—567.'



Mineralogische Mitteilungen I.

L. T O K () D Y

ANTIMONIT VON BA1A SPRIE (FELSBÁNYA).

lm Jalhre 1909 sammelte M. Löw in Baia Maré (Nagybánya)
und seiner Umgebuug Mineralien. An einigien Mineralien durcih-

í'iihrte er goniometrisohe Messungen. Auf Grund seiner Messun-

gen teilten wir die kristallographischen Daten einiger Mineralien

von Baia Maré (Nagybánya) und Valea Vinului (Borpatak) mit. 1

Löw sammelte in Baia Sprie (Felsbánya) untéi* anderen

aueli Antimonitkristalle. Diese Kristalle stammen beils aus dem
westlichen, teils aus dem östlichen Teil des Bergwerkes. Die Mess-

angaben dér aus dem westlichen Teil stanunenden Kristalle sind

zr Formbestimmung gánzlicb ungenügend. Die Förmen des aus

dem östlichen Teil gesammelte Krist-alLs indes sind bestimínbar.

Die Grösse dér Kristalle gibt Löw nichi an.

Mit dér Morphologie des Anthnonits von Baia Sprie (Fels-
bánya) beschaftigten siclh J. S. Krenner

2

und spáter O. Neff*
seihr eingeihend.

1 Löw—To korty L. Adatok Nagybánya és Borpatak ásványainak
ismeretéhez. — Földtani Közlöny. 58. 1928—29. 57—92. Beitráge zr Kenntnis
dér Minenalen von Nagybánya und Borpata.k. — Bbenda 212—215.

2
J. A. Krenner: Krystallographische Stadion iiber den Antimon it.

— Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien 51. 1. 1865. 436—481.
s O. N e f f : Über Antimonit von Felsbánya. — Beitr. zr Kryst. 1.

1915. 107—157.

In dér Arbeit von 0. Kei f komnien mehrere Fehler vor.

Auf S. 120., 124., 153. und 154. ist q {.540 }
keine neue Fönn, sie ist

schon friher von W. Kort íbeschrieben wiorden.10

Auf S. 137 ist s . = | *, (416) eine íichere Fönn, in dér Tabelle auf S. 154

dagegen unsicther. In seiner Abhandlung über Antimonit von Iehinokawa
(Japan) ist die Form sicher (p. 60)4., in dér vergleiehenden Tabelle dér

Antimonit-Kristalllormen von Baia Sprie (Felsbánya) und Iohinoikawa ist

>ie von beiden Fundorten sicher. (p. 93)

5

.

Auf S. 153. und 154. bezeichnete er die Form o{l00{ als Form von Baia

Sprie (Felsbánya) und im allgemeine als neu. Diese Form ist aber schon
von Krenne r am Antimonit von (Cüpnic (Klapnnikbánya) beobachtet.

besehrieben und abgezeichnet worden. (p. 478. Taí. XI. Fig. 51.*

Auf S. 153 bezeiohnet er = g 2 {63| als eine neue Form, obwohl er

sohon auf S. 143 schrieb: „(F = jj
2 eine Form, die Sch m i d t 1897 fiir die

ungarisohen Antimonite beschreibt.“

Auf S. 154 {343} richtig « 1 i { 434 j.

Auf S. 154 sind L. und K. zu vertauscheu.
Auf S. 154. sind P. und p. zu vertauscheu.

4 O. Ne ff: Über Antimonit von Ichokawa (Japan). — Beitr. zr Kryst.
2. 1919—1924. 47—97.

5 In dér Winke.tabelle dér neuen Antimonitformen von Iehinokawa

fehlen die Wi n kelverte elér Form l.{l80{.
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Auf Gruud dér goniometrischen Messungen von M. L ö w
bestimmte i eh an zwei Kristallen die folgenden Formen:

Bekannte Formen: Neue Formen:

b {010} rf-{l2-l-0} {750} {710}

/•{l80} * {343} {l0 • 7 •

0} {30-1-0}

d {130} p{lll} {950} {17-16-17}

m {lio} « {878} {l3-6-0} {15-14-15}

{650} Z {656} {' 20} {17-15-17}

9 {540} v -{545} {l5-4-0} {979}

> {320} « {434}

n {210} J {323}

h -{930}

Zusammen 29 Formen, unter diesen für Baia Sprie (Fels-

bánya) neu drei {hkO} und drei {hkl}, im allgemienen zwölf neue

Formen, und zwar aht {hko} und vier {likl}. Die neuen {liko}-

Forrnen treten in dier Zone [a:m = (100) : (110)] auf, die neuen

{hkl}-Formen kommén in dem Zoneuteil [p:z. = (111) : (101 )] zum
Vorschein.

Einige Winíkelwerte:

Winkelwerte dér bekannten Formen:

/ •= (010) (180) =
Q - (130) =
m = (110) =
D = (650) =
G - (540) =
1 — (320) =
n ~ (210) =
h-= (940) =
d-= (12-1-0)

T = (343)

P = MII) =
e = (878) =
z = (656) =
V— (545) =
a — (434) =
J = (323)

-

Gemessen Berechnet

6°59 7
cir

19° 18°34'

45°07' 45°13'

50°14' 50°24'

51
c 32' 51°33'

56°27' 56°30'

63°03' 63°36'

66°26' 66°12'

= 85°30' 85°16'

46°37' 46°33'

54°33' 54°36'

58°12’ ’

58°08'

59°21' 59°22'

60°26' 60°23'

61°33' 61°57'

64°20' 64°21'



Winkelwerte dér neuen Förmen:

Gemessen Berechuet

(750) = 54°28' 54°39'48" 0°11'48"

(10-7-0) = 55°02' 55°12'28" 0°10'28"

(950) - 61°09' 61°07'33'' • 0°01'27"

(13-6-0) = 65°29' 65°23'10" 0°05'50"

(720) = 74°03' 74°10'01" 0°07'01''

(15-4-0) = 75°04' 75°10'27" 0°06'27"

(710) = 81°43' 81°55'45" 0°12'45"

(301 0) - 88°05' 88°06'17" 0°01'17''

(17-16-17) = 56°16' 56°13'22" 0°02'38"

(15-14-15) = 56°20' 56°26'38" 0°06 38"

(17-15-17) = 57°48' 57°54'37'' 0°06'37"

(979) = 61°05' 61°04'08" 0°00 52"

M. L ö vv hat zwei Kristalle geinessen; ihre Kombination:
I. Kristall: b*pl-m » S {?50} {l0-7-0} i {950} n {l3 6 0} • {?20}

{l5-4 0} {710} d • {SO-IO}.

II. Kristall: b rp {l71617} {l514-15} {l7-15-l7} »Zv {979}«^.

Die {hkO^-Formen des Kristalls- II. bzw. die Messangiaben
fehlen, diese Daten kann mán nieht ersetzen, weil beide Kristalle

verloren gegangen sind. Auffallend ist, dass am Kristall I. sehr

w-enige, am Kristall II. dagegen reeht Adélé Bipyramiden auf-

treten.

In dér Zone [001] ist die mit den grössten Fláehtai auftretende

Form m{llo}, seine drei Fláehen sind vollkommen glámzend. Dér
Grösse nach folgt die Form fe{ll0}, ihre beiden Flachen sind aus-

gebildet. Die übrigen in diese Zone gehörenden Formen besitzen

kleine, mesistens streifenförmige Flachen.

Diie Formen 1 - {l80} und «?{l30} kommen nur mit je einer Fláche

zum Vorsehedn. Die Form /-{l80| beobachteto zuerst M. U n g e-

mach6 an Kristallen von Elsass. spáter C'h. Palacké7 von

Japan, hald Ch. Pállá che und D. Modell8 von Nevada und

neuerdings Tokody 9 von Nagyág. Die Form / {l80} war bisher

von Felsbánya unbekannt.

Die Formen D{650} und f{540} traten mit je einer kleinen

Fláche auf; beide beschrieb O. Nel' f zuerst an dem Antimonit von

Felsbánya. Nacli ilim ist- f{540} eine nene Antimon!tform von

FeJ^bánya (p. 120, 124, 153, 154). Aber diese Form wurde schon

« M. U n g e m a c h: Les gites nlétalliíeres du Val de Vilié (Alsace).

Stibnité de „Honilgoutte (Kiatz)“. — Bull. de la soe. franc?, de Min. 29. 1906.

'264—266.

M3h. Palacké: V. Goldsdhmidt: Atlaa d. Krystailf.ormen.
8 Ck. Pallache-D. Modell: Crystallography oí stibnité and

orpinuent írom Manhattan, Nevada. — Americ. Mineratogist. 15. 1930.

365—374.
9 Tokody L.: Nagyági antimonit (Antimonit von Nagyág.) — Alin.

Mus. Nation. Hung. 31. 1937—1938. 165—170.
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vorher van W. Koort10 beschrieben und mit Wi bezoich net, doch

ist sie naoh V. Goldschmidt fraglidh und wegzulassen. 11
,
12

0. Ne ff bieoíbaohtete die Form ?{ö40} audh am Antimonit von
Japan, demnach gehört diese Form, wie es scheint, nicli t zu den-

jenigen, die naoh V. Goldschmidt >,Als ganz unsicher weg-

galessen wurden, die von Koort (Disis. 1884) angegebencn
Formen“.

í{320} trat mit zwei Fláchen, n{i 210 } mit einer auif.

h -{940| beobaohtete Ch. P alac.be 7 am Antiimonit von Japan.

Sie war von Felsbánya bisher uníbekánnt. An dem untersuchten

Kristall kam sie mit einer befriedigend reflektierenden Fláohe

.zum Vor,sebein.

Die Form d*{l2-l-0} stellte zuerst C h. Palache7 fest. Die

Form wurde von O. Neff4 am Antimonit von Iohinokawa (Japan),

spáter von Ch. Palache und D. Modell 8 am Kristall en von
Nevada und neuerdings von L. Tokocly 9 an deim Antimonit von

Nagyág beobaohtet. Sie war bisher von Felsbánya unbakannt-

An dem gemessenen Kristall trat sie mit zwei sehwaoh reflektie-

renden Fláchen auf.

Siimtliche neue {hkO}-Formen .sind sebma le Streifen. Die For-

men {750}, {950}, {720} sind mit je zwei, {l0-7-0}, {l3-60}, {l5-4-0}

{30-1-0} mit je einer Fláchen ausgelblildet. Die Reflexe sind für

{750} und {l5-4-0} stark, für die iibrigen mittelstark. Ein Teil die-

ser Formen lásson sicb als vizinale bezeiohnen, z. B. die Form
{30-1-0}. Dagegen können wir die übrigen Formen — a.uf Grund
ibrer Winkelwerte — nicht mit andérén Formen identifizierea

odor für Vizinalen anderer Formen betraehten, besonders nicht

für die Vizinale dér Form {320}, weil diese Form auch am unter-

isuehten Kristall lausgebildet ist. (l5-4-0) ist eine Form von bohen

Indices, doch ist sie nicht identisoh mit dér Form {310|; möglicher-

weise ist die ihre Vizinale. W. Koort10 beschrieb die Form
f/i{4-15-0}, welcbe nach V. Goldschmidt 11

,
12 ebeufaills wegge-

lassen werden mus,s. In meiner Abhandlung über Antimonit von

Nagyág9 habé ich darauf bingewiesen, dass dér Antimonit wegen

dér beinabe gleicben Grösse dér a- und b-Aehsen (a = 0-9926)

pseudotetragonaleii Charakter aufweist, dér nicht bloss im Auf-

treten dér erwáhnter Formen d-{l2-l-0| und 2-{l-12-0}, sondern

auch nocb in d{230} und i{320}, z{60| und 1 {r>50}, b{310} und

17(130}, n{210} und o{l20} und weiteren anderer Formen iim Aus-

10 W. 'Koort: Beitrag zr Kenntniss des Antiimomglianzes. — Inaiig.

Diss. Berlin. 1884. Bel'.: Zeitsehr. tf. Krist. 12 . 1887 . 78—86.

11 V. Goldschmidt: Index d. Krystallíonmen. Berlin, 1886.

18 V. Goldschmidt: Atlas d. KrysMltformen.
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druek kommt. 13 Nach dieser Analogie können wir die Forrnen

{l5 - 4 • 0j> und <7,(4 15-0} nicht als unsicher betrachten.

Die Formen {750}, {l20} und {TIO} gehören zu dér Formenreihe,
in welcher sich k von 1 an verándert. Aus dieser Reihe besöhrieb

K. Koort 10 die Formen {7*15-0}, m 2{780} und m 2{750}. Die Form
)/í 2{780} beobachtete ich am Antimonit von Nagyág und nach dér

Bemerkung von V. Goldschmidt bezeichnete ich sie als neue
Form.9 Diese Fönn wurde von K. Sztróikay an dem
Antimonit von Kisbánya ebenfel Is gefunden. Die bekannten
Glieder dieser Reihe sind alsó {lio}, {720}, >?i{730}, {740}, {75ü|,

//iá{780}, {790} und {7-15-0}.

Die Übereinstimmung zwischen den berechneten und gemesse-
nen Winkelwerten dér neuen Prismen ül. Art ist vorzüglich, nur
bei den Formen {750}, {lO-7-o} und {7l0} erreicht dér Untersohied
10—ÍZ.

ITnter den Bipyramiden des Antimonits von Felsbánya sind

an beiden Kristallen {lll} mit den grössten FlácQien ausgefoildet:

sie sind glatt und stark reflektierend. An dem Kristall I. ist die

Fláche {m} vorkerrschend, infolgedessen dér Kristall meissel-

förmig ist. Einen wegen dér kráftigien Ausbildung einer Fláche

von 6{m} meisselformigen Kristall besclirieb von Felsbánya O.

Nef f3 (Taf. 10., Fig. 5.); áhnliche Kristalle soliilderte J. S. Kren-
n e r, aber an diesen letzteren Kristallen herrscht unter den

Teiminalfláchen t{343} vor. (Taf. IV. 18. und 19., Taf. VI. 20., 21.

und 22.) Die dominierende Terminalform des Kristalls II- ist eben-

falls p{lll}. An den Kristall I. ist die Fláche (343) dér Form
'{343} ebenfalls kráftig ausgebildet. Diese Bipyramide írat an dem

Kristall II- aueh mit mittelgrossen. gut reflektiei-enden Flá-

chen auf.

z/{323} war bisher vöm Antimonit von Felsbánya unbekannt.

An beiden Kristallen ersoheint .sie mit schmalen, tadellos reflektie-

renden Fláchen. Diese Forme wurde zuerst von 0. Ne ff an

Antimonit von Japan beobachtet-4

,{878} • ist schon von J. S. Ivrenner an Antimonit von Baia

Sprie (Felsbánya) festgestellt worden-2 O. N e f f konnte sie an

Antimonit von Baia Sprie (Felsbánya) nicht wieder auffindeii-3

Z{656| ist eine neue Fim fiir Antimonit von Baia Sprie (Fels-

bánya).

^.{ 545} beschrieb zuerst C h. Palache vöm Antimonit von

Japan; 7 bisher war sie von anderen Fundorben unbekannt.

c{434} ist schon von J. S. Krenner am Antimonit von Baia

Sprie (Felsbánya) beobachtet worden.2

11 Meine Feststellung wurde von K. Sztrókay: Antimonit Kbányá-
ról és Borpatakról (Mát. és természettudományi Értesít. Mát. u. naturw.
Bér. 57. 1938. 911—917.) und derselben Mitteilung in deutscher Spracthe: Über
das neue Antimonglanz-Yorkommén von Kisbánya und Borpatak (CentralbL
f. Min. 1941. Abt. A. 85—90.) übernommen.
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Die Formeu e
, Z, v, « treten nur am Kristall II. auf und siud

mit Ausnahme Z{656} mit je zwei Fláchen ausgebildet; die sckma-
len Fláehen reflektieren sekr gut bis gut.

Die am Kristall II. beolbacktetem im allgemeinen neuen Bipira-

miden weisen höhe Indices auf und gehören in den Zonenteil [p:z=
(111): (101)], ebenso wie auch samtlicke jetzt beschriebenen Bipyrami-
den. Die neuen Bipyramiden {l7 • 16- 17y, {l5-14-15}, {17-15-17} und
{979} körmén auf Grund ikrer Indices als Yizinale von {ni} be-

trachtet werden, aber die Winkelwertdifferenz zwischen den neuen
Bipyramiden und p{lll} maoben rund 2—7°. Dér Unterschied
zwischen den beredhneten Winkelwerten .von {l5-14-15} und
{l7 - 16 * 17j> ist sekr kiéin (0°13’16”). Dér zwischen den gemessenen
Werten ist ganz unwesentlich (0°04'). Trotzdem miissen wir die

zwei Formen aneinander getrennt haltén, denn an ein und dem-
selben Kristall bildete sick {l5-14-15} mit vier und {l7-16-17} mit
zwei Flachen aus und die Reflexe können ebenfalls getrennt

beobaektet werden- Sie sind zweifellos Vizinalformen.

Allé vier neue Bipyramiden sind imit schimalen-streifenförmi-

gen, sekr guit. bzw. gut reiflektierenden Flachen ausgebildet und
zwar {l5’14-15} mit vier, {l7*16-17} mit zwei, {l715 17} und {979}

mit je einier Flacihe. Die bérecknéten und gemessenen Winkel-
werte dér neuen Bipyramiden stimmen vorzüglich überein, trotz-

dem müssen wir sie als unsichere Farmén ansehen.

PYRIT VON BAIA SPRIE (FELSBÁNYA ).

Auf den Erzgángen von Baia Sprie (Felsbánya ) ist dér Pyrdt

ein haufiger Mineral. An seinon Kristallen. sind im allgemeinen

nur die Formen a{l00} und e{210} beabaktbar. Formenreiche
Kristalle sind selten, dieae zeigen aber sekr verseli iedene Typen.

Die die Mineralien von Baia (Sprie (Felsbánya) sckildemden
Verfasser erwaknen den Pyrit okne nakere kristallograpkiJscke

Angalben- Franzenau und Tokody bescháJftigten sick. ein-

gekend mit kristallograpkisoken Eigensidhafteu des Pyrits von
Felsbánya.1 An den 1—5 mm grossen Kristallen babén sie das

Hexaeder, das Rhomibendodekaéder und 35 positive Pentagondo-
dekaeder festgestellt. Unter diesen Formen kamimt keine domi-

nierende vor. Die peintagondodekaedrischen Kristalle sind tonnen-

förmig abgerundeten Bjexaedern aknlíck.

Spater beschaftigte sick Tokody nook zweimal mit dér
KristaJlLographie des Pyrits von Baia Sprie (Felsbánya). Au den
075—2-5 mm grossen Kristallen stellte er die Formen a{l00},

e{210} und s{32l} fest-2 Die Tyipen dér Kristalle sind: 1. hexa-
edrisch, 2. pentagoridodekaedrisch, 3- a ( 100 )

—©(210) -Mittelkristal 1 e

.

1 A. Franzenau—L. Tokody: Kristalliographisehe Untensnchungen
ungarisöher Mineralien. Math, u. naturw. Bér. aus Ungarn. 38. 1931. 245—246.

2 Tokody L.: Magyarországi piritök kristálytani vizsgálata. Mát. és
természettudományi közlemények. 38. 1938. 2. szám. 19.

y



Die Form s{32lj tritt an den pentagondodekaedrischeu Kristalleu

auf. Spater beobachtete er an einem ebenfalls pentagondodeka-
edrisehen Kristall die Fonnen o{l00}. o{lll}, e{210} und /{32l}.

a

Ich fand in meinen Samuiéin vöm Jabre 1944 beachtenswerte

Pyritkristalle. An einem Gangstüek komrnen 2—15 mm grosse

Kristalle vor- Über die Begleitmineralien lasst sicb folg'endes

bemerken: an das Gestein sind 5—7 mm grosse. wasserhelle Quarz-
kristalle mit den Formen >»{l010}, /{lOll}. <{oill} angewadhseai.

Au den Quarzkristallen sitzen zerstreut, doch reichlioh, die 0.5

—

1 mm grossen linsenförmigen {l0ll}-Kristalle des durohsichtigen.

weingelben Siderits. Ebenfalls auf Quarz lagerten die {0112}-

Rhomboeder des weissen Kalzits- Die in dér Riehtung dér c-'

Achse erreichcn eine Grösse von 7 mm, senkrecht dazu 4 mm.
Die ivalzitrhomboedt'T sind meistens in dér Riehtung dér c-Achse
miteinander zusammengewacbs'en , manchmal aber können wir
auf der Quarz einzelne Kristalle und auf diesen ein-zwei Siderit-

kristallchen beobachlen. Zu den erwahnten Mineralien gesellen

sieii noch wenige lila angelaufene • Chalkopyritkristalle und zwar
ist dér Chalkopyrit entweder in ca, 10 mim grossen Kristalleu

zwisohen die Quarzkristalle g'ewacihsen oder unihallt in derber
Ausbildung die Pyritkristalle. An einem 3 mm grossen Pyrit-

kristalle dieser Mineralassotiatiön babé ieh die folg'enden 18 For-
men festgestellt.

n {l00} J {ll -2-0} A; {520}

{37 •
1

• 0} {510} c? {12-5*0}

{lll0} • {14-3-0} {ll-5-o}

{17 -2 0} « {920} e {210}

c {710} y {720} g {320}

* {610} f {310} ,
s {321}

Die vorherrsehende Form ist das Hexaeder. mit drei Fláchsn

ausgebildet, unter diesen sind zwei sparlich und fein gestreift, die

dritte ist hingegen glatt und glanzemd, aber unter den Fiamén
von s (321) geht sie in streifenförmigen Pentagondodekaeder über.

(Abb/l.)

Jedes Pentagondodeikaeder írat nur mit einer einzigen Flache

auf. Die Reflexión dér Flachen ist imrner so gut, dass esich die

Formen zweifellos feststelle’n lassen. Die Formen {37-1 o}, {ll l-o}

und {l7-2-o} wurden zuerst von Franzenau und Tokody am
Pyrit von Batiza beobaohtet; spater beschrieb Tokody die Fönn
{37-l-0} von Stiavniea (Selmecbánya), macihher beobachteten

Franzenau und Tokody die Form {1110}
aucb am Pyrit

van Baia Sprie (Felsbánya). Die Form c{710} stellte zuerst

Striiver am Pyrit von Grosso fest; sie trat an ungarischen

Pyritkristallen von Nizna Slaná (Alsó-Sajó), Dognacea (Dog-

* Tokody L. : Kristálytani vizsgálatok magyarországi Piriteken, itat-

ás Természettudományi Közlemények 40 . 1944. 1. szám 12—13.
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náeeka), Kotrbach (Ötösbánya) und Porkura auf. Die Fönn
d{610} vöm Pribramer Pyrit besohrieb zuerst V rab a- Ausser von

diesem Fundort ist sie noch von Achtala, Bingham Canyon (Boy

Mine, Utah). ferner von Nizna Slaná (AlsónSzalánk), Batiza. Dog-
naeea (Doguácska). Kotrbach (Ötösbánya) und Porkura bekamnt.

Die Form j{ll-2-o} ist an den ungarischen Pyritkristallen nioht

seben; zuerst beobachtete sie Zimányi an dem Pyrit von
lvotrbaeh (Ötösbánya), seine weitere Vorkommnisse sind Dog-

nacea (Dognáoska), Baia Sprie (Felsbánya), Poiiknra und naöh

meinen neueren Untersuchungen Hodrusá (Hodrusbánya) und
^tianiee (Selmecbánya).

Die Seltene Form (ölt)} stelle Boeris zuerst am Pyrit von
Valgioie fest. von Rozhava (Rozsnyó) ist sie fragliöh; ioh beobach-

tete sie an Pyritkristallen von ítianice (Selmecbánya). Fran-
zen au und Tokody besöhrieben die Form {l4-3-o} zuerst an

den tonnenförmigen Kristallen von B-aia Sprie (Felsbánya),

jetzt konnte ich sie an demselben Fundort nocbmals feststellen.

Die Fonm « {920} weis zuerst Striivier am Pyrit von Brosso
naoh; in Ungarn kommt sie an mehreren Fundorten vor: von
Bindtbánya und Dognácska ist sie fragliöh; aber von Baia Sprie
(Felsbánya) und Kotrbach (Ötösbánya) ist sie sicher und naeh
meinen neueren Untersuchungien auch von Rodna Veche (Óradna),

Valea Móri und ítianice (Selmecbánya). Eine seltene Pyritform
ist die /{720}, welche zuerst von Wackernagel an einem

Pyrit von unbekannter Herkunlft besehrieben wurde. Sie wurden
von den folgenden 11ugarieben Fundorten festgestielllt: Dognacea
(Dognácska), Baia Sprie (Felsbánya), und neueTdings beobach-

tete ich sie am Pyrit von Sácáfamb (Nagyág) und Stianice (Sel-

mecbánya). Die Formen /{310} und A’{520} gehören zu den relative

haufigen Formen des Pyrits.

Die Form <s{l2- 5-
O}

besohrieb zuerst Mauritz am Pyrit von

Porkura, die Form{ll-50}beobachtete das erste Mai Franzenau
an den Kristallen von Belá (Bélabánya); seit dem wurde sie

bereits an mehreren ungarischen Fundorten festgestellt.

Die sehr háufige Pyritform c{210} feMte auch an .ietzt unter-

suchten Kristall nicht. Die Form g {320} besohrieb zuerst Háuy
am Pyrit von Petorka (Peru); seine ungarischen Várkommáisse

sind Batiza, Belá (Biélabánya). Bindtbánya, Hodrusa (Hodrus-

bánya), Lápusulni (Magyarláposbánya) und Porkura.

Bemerkenswert ist das Auftreten dér Form s{32l}. A 11 den

Pyritkristallen von Baia Sprie (Felsbánya) waren Diploeder

lángere Zeit unbekannt, bis ich die Fönn einem pentagon dodeka-

edrischen Kristalle feststellen konnte. Sie trat an einer Ecke des

jetzt untersuchten hexaedrischen KristaiLs mit zwei kleineren und

einer grösseren gut reflektierenden Fláchen auf. Die Form s{.32l}
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wurde alsó jetzt an einem hexaedrisohen Kristall von Felsbánya
festgestellt.

Von einem derben Pyritgangstück habé ieh einen 5 mm grossen

Pyritkristall losgetrennt. Dieser Kristall weieht von ' dem. oben

beschreibenen Kristall sifcark ab. Die beobachteten Formen sind:

a (100) (39-32-25)

o (111) Xo (975)

(13-12-1) M (432)

•
* (11-10-9) s (321)

Dér Typus des Kristalls ist ein ehanak tei'iistisch a(100)—o(lll)‘

Mittelkristall. (Abb. 2.)

Bemerkenswert ist das reichliche Auftreten dér Diploeder aus

dér Zone [o : e=lll : 210], obwohl die Forim e{210} iiberhaupt nicht

ausgebildet ist. Die Diploeder sind mit Ausnahme von M{432} und
s{32l} sehmale Streifen.

Die vizinaletn Dyakisdodekaedea- {l3-12-l} und {39.32-25} wur-
den zuerst von Franzenau und Tokody beschrieben. und
zwar am Pyrit von Batiza, dieselben beobachteten die Foran
{ll- 10 -9} zuerst von Porkura, spatier auch an dem Pyrit von Batiza.

Von anderen Vorkommen war das Auftreten dieser Formen bisher

unbekannt. Die selíene Form {975} wurde von Whitloek am
Pyrit von Biingha.ni Canyon (Boy Mine. Utah) entdeckt. Nach
Franzenau und Tokody ist sie am Pyrit von Batiza fraglioh-

An dem jetzt untersuehten Kristall von Baia Sprie (Felsbánya)

ist sie auch unsicher. Die Foran M {432} besohrieh zuerst Dana
vöm Pyrit von Cornwall sie kam an nngarisehen Pyriten nur
in Batiza. Dognaeea (Dognácska) und Porkura zum Vorschein.

Samtliche oben besehriebenen Dyakisdodekaeder traten nur

mit einer einzigen Flache auf. Die Foran s {32l} bildete sich hinge-

gen mit zwei Flachen, die grösser sind als die vorigen. Aus den

bisherigen TJntersuchungen ergibt sich, dass s{32l} für den Pyrit

von Baia Sprie (Felsbánya) keine typenbestimmende Form ist;

zuerst stelle ieh sie an pentagondodekaedrischen. jetzt aber an

hexaedrischen und a (100) — o (111) — Mittelkristutién fest L

Zwischen Formenausbildung, Kristalltyp und Paragenesis des

Pyrits von Felsbánya liess sich kein engerer Zusammenhang
feststellen-

Aus dem gegenwártigen Stand dér Fntersuehungen geht nur

so viel hervor, dass die Pentagondodekaeder in grösseren Zahl an

hexaedrisohen Kristallen auftreten. Die Dyakisdodekaeder ersehie-

nen unabhangig von dem Krystalltyp. Auffallend ist das vollsián-

dige Fehlen dér Ikositetraéder und Triakisoktaeder.
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FREIESLEBENIT VON BAIA SPR1E (FELSBÁNYA).

Z e p h a r o vi! c h 1 beseháftige .sich ©ingekend mit dér Mot-
phologie des Diaphorits und Freieslebenits. Er leitete die berech-

neten Winkelverte aus M i 1 1 e r’s Achsenverhaltnis 0:5871 : 1 : 0:9277,

P — 87°46' ab.

Palache, Richmond u nul W i n c h e 1

1

2 untersuchten

dió mit dem Freieslebenit verwandten Sulphasalze morphologisoh

und röntgenometrisob. Nach dér Röntgenuntersuchung von W i n-

ehell für den Freieslebenit

a0 = 7’53 Á b 0 = 12.79 Á c„ = 5.88A /í = 92°14'

ü0 : b0 : Co = 0-589 : 1 : 0
-

460 P = 92°14'

Die 25-atomige Elementarzelle C|
ft
(P2 1 /n) des Freieslebenits

enthalt ein Molékül AgsPb 3SlbsS 12 . V n= 567. Mn = 2145- d= 6.20

(bestimmit Hiendielencina, Spanien, Wi ne h e 11); 6-23 Poyr d =
G.27 (bereehnet). In dem M i 1 1 e r'sdhen Achsenverháltniss ist die

c-Acihse doppelt so gross al<s die von W in o he 11 röntgemometriseh

bestimmte ; 100(010)0014.

In dér Elementarzelle des mit. dem Freieslebeaiit dimorph be-

tracihtétén Diaphorits Díl (Cmima) sind nach Winohell 8 Mole-

kiile Ag3Pb2Sb3Ss . a : b : o= 0.4953 : 1 : 0.1840. Vn= 3007. M« = 10879.

d= 5.90—6-04 (gemessen), d=5.97 (bereehnet). Die bisher alis sicher

angestehene Dimorphie erschoint jetzt sichom zweifelhaft.

Das Vorkoimmen des Freieslebenit in Baia Sprie (Felsbánya)
erwáhnt zuerst F e 1 1 e n b e r g3 nach dér mündlichen Miiteilung

von Berghoffen, M i u istéri alsókra tér in Wien.
Krenner4 «telle da.s Vorkommen des Freieslebenits — und

aueh des Diaphorits — von Baia Sprie (Felsbánya) unzweifelhaft
fest» er teilte aber keine Kristallmiessungen mit.

Die Angaben Felle nberg's nud Krenner's wurden Aron
den spáteren Verfassern (M. Tóth, 1882; G. Szellem y, 1894, 1896 P.

S z ok o 1. 1895; B. Maurit-z, 1912; J. Krenner, K. Zimányi,
1929; R. Reichert. T. Zeller. S. Koch, 1931; M. Vendel,
1938; V. Zsivny, 1940; L. Tokodv, 1942.).

Über die kristallographische Verháltnisse de.s Freieslebenits
van Baia Sprie (Felsbánya) liegen bisher keine náhren Dalén vor-

1 V. v. Zepiharovich: Über Diaphorit und Freieslebenit. Bitak. d.
Ak. Wien. 63. 1. 1871. 130—156.

V. Goldsohmidt: Krystallógr. Winkeltaibellen. Berlin, 1897.
2 Gh. Palace, W. E. Ri oh mond and H. W i n c h e 1 hCrystallo-

grapbie studies ct suiplhosalts: baumhauerite, merieghinite, jordanite.
diaphorite, freiesíebenite. Am. Min. 23. 1938. 821—836.

L. G. Berry: Studies of imineral sulpho-salts: VII. — A eystematic
arrangement on t(he basis otf celi dimensioins. University of Toronto studies,
geologietal series, N 1

48. 1943. 9—530.
3 B. v. C o 1 1 a—E. v Fellenberg: Die Erzlagerstátten tingaras uud

Siebenbürgens. Freiberg. 1862. 153, 196.
* Krenner J. S.: A felsbányái ezüstércek. Természettudományi Köz-

löny. 9. 1877. 199—200.
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lm Originalmaterial Krenne r’s fand ich einen a : b : c :
—

=r 2.25 : 0-75 : 1.5 mm grossen, zu goniometrischen Messungen
geeigneten Kristall und an diesen beobaohtete icb die folgenden

D Formen:

a {l00} m {llO}

b {010} l {560}

w {012} n {350}

t {310} y {112}

fi {210} v {Í12}

s {430}

Aus den Eöntgendaten von Winchel berechnete ioh das

A'Ohsenverhál tnis des Freieslebenits a : b : o = 0.58874 : 1 : 0.45974,

fi = 92°14' und aus diesern die Winkelwerte dér Kristallformien, die

Lángé dér c-Achse doppelt genamimen. Die folgende Tabelle fasst

die Winkelwerte dér Kristallformen, die Lángé dér c-Achse dop-

pelt genommen. Die folgende Tabelle fasst die Winkelwerte zugalu-
men und zeigt uns die Untersbiede zwischen dér berechneten
Wértén von Winchell bzw. von M i 1 1 e r-Z ep-harovich.

Gemessen
Berechuet
Zepharovich ±J Berechuet

Winchell +4

u-a — (012) (100) = 87°48' 87°58' — 10' 87°58'15'' - 1015"

:b = (010) = 65°18' 65°08' + 10' 65°19'36" - 1'36"

b:t =(010) (310) = 78°49' 78°56' — 7' 78°54'19'' — 519"

:fi = (210) = 73°11' 73°39' — 28' 73°36'33" — 25'33"

: S = (430) = 66°23' 66°15' + 8' 66°11'32" + 11'28"

m= (110) - 59°23' 59°36' — 13' 59°31'56" — 8'56"

:l (560) = 54°59' 54°51' + 8' 54°46'49" + 1211"

: n = (350) = 45°34' 45°39' — 5' 45°33'53" — 007"

Cl =. (100) = 90°20' O
O + 20' O + 20'

y-a — (112) (100) = 53°01' 53°02',,

i
— no" 53°17'32" — 16'32"

: U = (012) = 35°09' 34°55'r, + 13'10" 34°40'43" — 2817"

V.U= (112) (012) = 36°40’ 36°19's + 20'48" 36°01'48" + 3812"

:y — (112) = 70°55' 71°15' + 20' 70°42'31" + 12' 29"

Die gemessenen Winkelwerte sind sebr schwankend; die

Tabelle stellt die Mittelwerte dar. Die Ü b erei n stiinmung ist gut für

die {bkO}-Formen, befri-edigend für w{0l2}, annehmbar für die

Formen 2/{ll2} und ’?{ll2}. Die Abweiehungen dér gemessenen

und berechneten Winkelwerte wurden durch die Fláchenausbdldung

hervorgerufen.

Die am besten ausgebildeten Formen sind «{012} und b{oio}

ihre Fláchen sind glatt imd glánzend.

Die Au&bildung dér {hkl}-Formen ist selhr unvollkommen. Die

Oberfláobe dér Form i/{ll2} ist glatt, aber trüb und sehwach ref-

lektierend. Die Form í{ll2} kommt mit einer triiben, zerfressenen,



sekr sohwaok reflektierendeu Flaohe zum Vorsdhiein. Beid© For-
men sind infoige ikrer Zonnenlage trotz ikrer schwankenden Win-
kelwerte sicher.

Die Zone [001] ist d i e formenreiehste- Die vorkerrschende

Form ist b{01üj mit glatten und glánzenden Flachen. Die kleinen

Fliicken dier Form a{l00j sind vertikal gerieft, und weisen wieder-

holende Reflexe auf. Die {hkO}-Formen sind okne Ausnahme ver-

tikal stark geriefte Streifen und keinake gleick gross.

Dér Kristalltyp ist nacli dér c-Ackse verlangert.

M1ARGYRIT VON BAIA MARÉ (NAGYBÁNYA.)

Üker die kristallograpkiseben Eigenschaften des Miagyrits von
Baia Maré (Nagybánya) teilt M. Löw folgende Daten mit. 1 Dér
von ikm untersuckt© Kriistall stamnit aus der IV-ten Sokle dér
Keresztkegyi bánya (Kreutzberggrube.) Dér Miargyrit komrnt au
dem graulióhen Quarzgangstück in Begleitung von Pyritkexaedern
und radialfaserigen Pyritkugeln, derbera Pyrargyrit, eineni von
den vorhererwaknten jüngerem halbkugeligem, nacih dem Rhom-
boeder spaltendem, wasserhellem Karbonát (Kalksipat?.) und end-
lick Plumosit und Tetraedrit vor. Löw bestimmte an einem 1 mm
lángén und 0,75 mm diókén Kristall die folgenden Formen c{00l}

o{Í0l}, d{31l}. s{21l}, ár{3Í3}, p{(516}. /{íll}, z{‘212}, /?{oi3}, «{oil}

?{41l}, .-í{lll}, f{lll}, ^{21l}, ?{31l}, ,r{f22}, *{515}. Dér Kristall is

nach c(001) tafelig.

lek babé im Jahre 1944 ein kleines Gangstüick (2X0,5 cm) aus

dér IV-ten Sokle dér Keresztkegyi bánya (Kreutzberggrube)
gesammelt. Das Stüek wurde vön femem graulácken, auf Quarz
lagernden Quarzíkristallen bedeckt. In dér quarzigen Grundmasse
sind winzige Pyritkörncken eingewachsen. Auf dem Quarz sltzen

die Miargyritkris tallé und ein einziges Pyrargyritkristállchen. Von
den miteinander diekt zusaminengewaehsenen Miargyritkristallen

kabe lek vier zr g on i ome triseben Messung ausgewáhlt, die ein©

Grösse von 0,75, 1,0, 0,5, und 0,15 mm erreiekten. Zr Zeit dér Bela-

gerung von Budapest sind drei Kristalle zugrunegegangén . An
dem erkaltenen 0,75 mm grossen Kristall stellte idh die folgenden

9 Formen fest:

a {lOO} d {311}

b {oio} ^{211}

c {00l} H {411}

? {411} ö {313}

P {öl6}

1 Löw M.: Miargirit Nagybányáról. — Földtani Közlöny. 10 . 1910.

(i'24—627.



Zr Bestimmung dér Formen dienten d'ie folgenden Winfeel-

Mittelwerte von 3—5 Messungen.
(temessen Bereehnet

a: b= (100) (010) = 89°58' 90° 0°02'

: <p— (411) = 37°07' 37° 0°07'

: d= (311) = 44°57' 44°47' 0°10'

H= (m) = 40°43 39°09' 0°34'

:
6—

(211) = 59°29' 59°29' 0°00‘

b : £t=(010) (313) = 53°15' 53°17' 0°02'

: p~ (017) = 69°31' 09°33' 0°02'

g- />=(313) (616) = 57°03' 57°I0' 0°07'

Es ist allgemein bekannt, wie gross die Schwierigkeiten und
Unsicherbeáten bei dér Messung und Berechnung dér Miargyrit-
kristalle sind: gleiebe oder beinahe gleiche Winkelwerte, starke

Riefung dér Kristallflaohen, Mannigfaltigkeit dér Typen. Auftre-

ten von Hypoparallelflachen durch Wachstumsstörungen, Aus-

treten' dér Flachen und Fláehenkomplexe aus dér ihneai verbind-

licben Zonen, das ausserordentliche Zusammenwachsen dér Kris*

talle, usw. nsw. Diese Schwierigkeiten wurden sowolil von den
álteren als -aucb neueren Verfassern — zuletzt V. R o s i c k y- —
mehrmals betont und damit 'hangi es zusammen, dass iiber die

Morphologie des Miarigyrits verhaltnismassig wenige Mitteilun-

gen erscbienen sind.

Auffallend ist die vorzügliidhe Ebereinstimmung dér gémessé-

nen und bereehneten Winkelwerte des von mir untersuchteu

Miargyrits von Baia Maré (Nagybánya); ihre Ursache liegt darán,

dass ieli nur die zweifellos eindeutig bestimimbaren Formen auf-

zahle.

Dér untersuclite Kristall wuchs mit dem negativen Ende dér

a-Achse auf die Quarzkristalle, infolgendessen treten nur einzelne

Flachen dér Formen auf.

a{ioo} kommt mit einer grossen Flache (100) zum ^ orschein;

diese ist in dér Zonenrichtung [100:011] gestreift.

fe{010} ist mit zwei grossen Flachen ausgebildet. In dér Ricb-

tung [010:001] sind sie stark. gerieft.

c{oioJ- tritt nur mit dér (OOl)-Fláclie auf. Die Oberflache ist

brüchig, gab keine Reflexe, und die Forni konnte ich nur durch

seine Zomenlage bestimmen.

Die einzige Flache (411) dér Form ist in dér Richtung

|100:011] stark gestreift.

a zieigte eine kleiue, glattglánzende Flache (311).

bildete eine einzige Flache (211, die mittelgross und in

dér Richtung [100:011] gerieft ist.

2 V. Rosicky: Ein Bfeitirag zuj- Morphologie des Miarkyrites. — Bull,

intern, de l’Aoad, d. Sci. de Bohémé. 17 . 1912. 1—50.



//{lll} trat mit einer ‘kleinen. glánzenden Flache (411) auf.

Diese Form beobatíhtete zuerst A. S. Kakié am Miargyrit von
Veta Negra, Sombrereto, Zacatecas, Mexico, an welcbem „die gut

messbaren Fládhen gaben Werthe, welche nur wenig von den

berechneten abweichen“ (p. 212) 3 • Am Miargyrit von Veta Negra
bildete sie sich mit mittelgrossen Fláchen. Auisser diesem Yorkoni-
men war sie bisber unbekannt, und jetzt wurde sie am Miargyrit
von Baia Maré (Nagybánya) festgestellt. Trotzdem die Flache

(411) glatt und glánzend ist, ist die Abweicbung seines Winkel
wertes (0°34') die grösste unter den Winkelwerten des Miargyrits

von Baia Maré (Nagybánya).

Die einzige Fiaebe (313) dér Form .9(313) ist stark gerieft in

dér Richtung [010:101].

p{616} ist mit einer kleinen. in dér Richtung [010:101] stark

gestreiften Flache ausgebildet.

W. J. Lewis hatte 7 Miargyrittypen untersehieden4
, die V-

R osicky in drei Typen [isomterisch, tafelig und sáulenförmig]

zusammenfasste-2 Auf Grund dér kraftigen Ausbildung dér For-

raen a{l00}, £>{oio}, r{00l}, lásst sich dér untersucíhte Miargyrit-

krisitali von Baia Maré (Nagybánya) in dér isometrischen Typ ein-

gereihen.

Die Ausbildung dér Form b{oio} ist kriiftiger als diejenige von

{001}. infolgedessen náhert sich, dér Kristull dem sáulenförmi-

gen Typ.

Nach den obenangefübrten Beobacbtungen konnte ich am
Miargyrit von Baia Maré (Nagybánya) drei neuere Formen o{l00},

ö{010|. 7/{41l} und einen neuen Typ feststellen.

3 A. S. Eakle: Miargyrit von Zacatecas, Mexico. — Zeitsehr. f. Krist.
31 . 1899. 209—215.

4 \V. J. Lewis: Über dér Kristalíorm des Miargyrit. — Zeitscbr. f.

Kryst. 8. 1884. 545—567.



Újabb adatok

a Börzsöny ásványi nyersanyag-

elfordulásainak ismeretéhez

SZUBOVY GÉZA

1. A régebbi kutatások története

A Szokolya környéki vasércbányászat nyomai a szabad ság-
ion-c eltti idkbe vezetnek. Az els bejegyzett bányatelekado-
mányozás 1851-bl való és a Lukácsszállás, valamint Szélesmez
környékén található ércre vonatkozik. Annakidején az ércet
több' tárnában fejtették és az akkori méretek szerint virágzó
bányászat és kohóipar fejldött ki. Ennek nyomait rzi a Szo-
kolyahuta név.

1920-ban Kiss József itt tíz bányatelket kapott. Halála
azonban megakadályozta abban, hogy a munkát ismét fellen-

dítse. Kiss József bányatelkét Lengyel Miksa vette át. de
behatóbb mveleteket nem folytatott. Ebben az idszakban
csak a vashegyi ú. n. Nógrád bányából termelt egy Geleji nev
budapesti földbirtokos kb. öt vágón ércet és azt el is szállította.

A Kiss József-féle bányatelkek bányakapitányi bejárásának
eredményeit az alábbi táblázat szemlélteti:

Név
Telér-

vastagság Csapás Dlés
1. Döbröczi ba 0 • 40 m 10b 377l7b

2. Vasbányahegy .... . 0.25 m 10b 70°/ 4h

3. Lukácsszállás alsó . . . 1.00 m 7h 15—20713'
4. Lukácsszállás fels . . . 1-00 m 7h 15—20° 13>

5. Egvházbikk I3.10b 20° lh 10'

6. Fbánya (Jakóby) . . 0.80 ni 6.5' 43724h 5'

7. Nógrády-úti ba. . . . .. 0.70 m 5h 76°/llh

A táblázatban csak a ma használatos neveket tüntettük fel,

miután a régi bányatelekneveknek (Pongrác, Szerváé, Bonifác)
inkább csak okmányszer jelentségük van és a tájékozódást
nem könnyítik meg. Meg kell említenünk, hogy a bejárás 1921

április 12-én történt meg és a fent közölt telérvastagságok —
a célra való tekintettel, —- kissé túlzottaknak nevezhetk.

A bányatelket Lengyel Miksától 1941-ben Jakóby László
kohómérnök vette át, aki különösen az ú. n. községi (ma
Jakóby) és a Döbröczi bányát fejlesztette tovább. Onnan a

tárna kihajtása közben elvájásból mintegy 300 tonna ércet



termeltek ki. ebbl 180 mázsát kohósítási próbára küldtek.

Az elemzés eredménye:
Döbröcz I. Döbröcz II.

(104 q) (70 q)

Nedvesség 11.50°/0 12.60°/o

Maradék 30.10% 31.05%
Fe 34.20°/o 36.05%
Mn
P
S
Cu

0.4 % 0.43°/o

0.04°/o 0.05°/„

0.08°/„ 0.07%
0 . 01% 0 . 01%

Jakóby az egész területen összesen 38 zártkutatmányi kört
fektetett, de egy évi munka után. az egészet átadta a. csepeli

Weiss Maniréd-Mvekneik. A Jakóby-féle zártkutatmányok
között volt a Rimamurányi Vas-. Acél- és Fémmveknek is

néhány köre, ezeket a Weiss Manfréd-Mveknek sikerült már
korábban megszerezniük.

A Weiss Manfréd-Mvek csaknem a felszabadulásig
hányászkodtak a fenti területen. A munkálatok véglegesen
csak közvetlenül a németek kivonulása eltt szntek meg.
A csepeli iparvállalat különösen a Jakóby (I.), a Rókaluki (II.),

a Döbröczi (III.) és a Lukácsszállás (IV.) bányákban folytatott
behatóbb mveleteket. A kitermelt és kohósítás r<a került érc

mennyiségét nem sikerült pontosan megállapítanunk. Erre
vonatkozólag talán a vállalat irattárában lehetne közelebbi
adatokat találni. Három bányából pontos
rendelkezésünkre

:

Lukács-

elemzések állanak

szállás Rókáink Jakóby
Nedvesség . . . . . . . . 3.79% 9.43% 3.41%
Izzítási veszteség . 9.77% 8.61% 12.04%
SiO» ..... 20.63° o 18.14%
Fe.O, . . . . . 46.35% 54-71% 63.62%
(Fe ..... 38.15% 44.49%)
MnO* • . . . . 1.15% 1.30% 1.26%
A1 20 3 8.10% 4.20% 1.06%
CuO 0.68% 0-71% 0.41%
Mg : 0.45% — —
%0 ..... 0.12% 0.04%

Az elemzések a Weiss Manfréd-Mvek vegyi laborató-
riumában készültek.

A munkálatok megsznésekor a fenti bányák mindegyike
szabályszeren volt biztosítva, megfelel szállító berendezések-
kel el volt látva, szellzésük, víztelenítésük rendben volt. Sajnos,
a háboríts események során az ácsolatot valamennyi tárnából
kirabolták. A gépi- és szállítóberendezés ugyancsak megsemmi-
sült. Jelenleg a tárnák nagyrésze ersen omlásos, életveszélyes.

Jórészük némi nehézséggel bejárható ugyan, de bennük kell
biztosítás nélkül semmiféle munka nem lehetséges. A víztele-

nítés hiánya, miatt a tárnák egyrésze víz álatt áll. A légaknák
jórésze bedlt, a szellzés csak a Lukácsszállás bányában kifo-

gástalan.
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2. A terület általános földtani felépítése

Szókolya környékének részletes földtani felvételét dr. Boda
Antal végezte el. (1) További részleteket találunk dr. Liffa
Aurél és Vígb Gyula 1937-ben megjelent felvételi anyagában.
(2) Boda a bányászat kérdésével csak futólag foglalkozik és
igyekszik az ércek eredetét magyarázni. Liffa és Vígb azonban
igen pontos, részletes munkát végzett. A távolabbi környék
eruptív kzeteivel dr. Papp Ferenc foglalkozott behatóan. (3)

A jelenlegi bejárás alkalmával dr. Boda felvételét az azóta
megszaporodott feltárások segítségével sikerült részletesen
kiegészíteni. Ez a kiegészítés azonban az általa közölt fejldés-
történeten nem változtatott. (L. a mellékelt térképet. A tér-

TÉBKÉPMAGYARÁZAT.
10. Alhwiális hordalék. — 1. Diluiviáliis kavics. — 2. Dilluviális lösz és nyírok. —
3. Fels anedditerrán lajtaira észkö. — 4. F. med. rnárgás, agyagos, meszes homokk.
— 5. F. med. sÜixszerü jnárga. — 6. F. med. édesvízi mészk és kovaföld. —
7. Andezittufa. — 8. Andezit. — 9. Alsó medditerrán szürke, csilláímos homok,

homokk.
a - Régi bányák, b =új- bányák, c = vasérokibúvások. d = kaolinfeltárások.
e — kova.íöltd fel tárások, f - fontosabb andezitfeltárások, g — egykori barnakszén-

bánya.



képen az egyes feltárásokat megszámoztuk, és a feltárások

számát a szövegben a név mögött zárójelben tüntetjük fel.)

Az alsómediterrán végén a sekélytengeriben parti képzd-
mények: éspedig szürke, durvaszem, csdlíámos homok, illetve

homokk rakodott le. (9) E közben a terület összetöredezett,
a repedések mentéin megindult a hamuszóriással járó vulkáni
mködés, melyet számos lávaömlés szakított meg. Az els
kitörések lávaanyaga gránátos amfiból-amdezit.

Azután bioltit-tam f ibólandezit és hiperszfénes andezitfajtáik,

végül piroxénandezit tört fel. (7—8) A repedések irányra általá-

ban ÉNY—DK-i. A kitöréseket melegvíz/feltörések követték.
Ezeknek a vizében édesvízi mészk és diatomáceás itala (kova-
föld) képzdött. (6) Azután a lesüllyedt medencerószefcet elborí-

totta a tenger. Benne eleinte slirszer rnárga (5), majd meszes
agyagos, fínomiszemen márgás homokk (4), illetleg a partok
közelében sárgásfehér mészk (3) rakódott le. Közben a hamu-
szórás többször megismétldött és a vulkáni tevékenység csak a

miocén végén sznt meg teljesen. A vulkáni utómködés során
feltör hévvizes oldatok hozták létre a Nagyhideghegy környéki
aranyos-ezüstös ólomércteléreket és valószínleg a vasérotele-

kep képzdésére is hatással voltak.

3. Az ércelöfordulások, illetleg egyéb ásványi elfordulások

a) régi elfordulások

Szállásoki bánya. (1) Nyílása a Szénpatak balpartján 273
m t. sz. f. magasságban van. A dlés és csapás viszonyokat a
2. ábrán pontosain tanulmányozhatjuk.

A szállásold tárna állapota jó, bár teljesen áesolatmentes,
csak a bejárat van biztosítva. Végig bejárható. Már a bejárat
felett látható a meredeken dl vnsérctelór. Vastagsága itt kb.

15 cm. Befellé megvastagodik, átlag 25—30 cm, a legvastagabb
részen 80 cm vastag. Dlés és csapásirányát többször változ-

tatja, ennek megfelelen a tárna meglehetsen kanyargós.
Az ércanyag limonitos bekérgezés, limoinittal átitatott andezit-
tufa. A medd vastagpados, breccsás andezittufa.

Nógrádi-úti hevérlyukak. (2—2a.) Az egyik bejárat az út

felett 279 m, a másik az út alatt 277 m t. sz. í. magasságban
van. Mindkét bejárat ersen beomlott, csak hasoncsúszva jut-

hatnak be. A tárnák állapota kielégít. Áesolat nincs. A tárná-
ban számos limonitos erecskét találunk. Vastagságuk a 10—15
cm-t nem haladja meg. Dlésük igen változatos, csapásuk
egyöntetbb. A medd, kaolinosan elbontott, agglomieráturnus
biotit laudezittufa. A fentiektl mintegy 35 m-re Ny-ra 263 m
t. sz. f. magasságban van egy harmadik tárna is. Ez mindössze
8.5 m hosszú és egy 20 cm vastag, teljesen elkovásodott limouit-
telér mentén hajtották ki.

Egyházbikki tárna. (3) A tárna ersen beomlott bejárata
a Szénpatak jobbpartjám van 335 m t. sz. f. magasságban.
Három méter vastag nyirokréteg után biotitos lamfibólandezit-



tufa következik brecesés, zárványos kifejldésben. A tárna is

meglehetsen omlásos kevés limonitos fészekkel és egy 10—12

cm vastag NYÉNY-i csapásra telérrel.

Rókáiuki alsó tárna. (4) A tárna bejárata az Ólhegy ÉNY-i
lábánál a Szélesmez folyás balpartján található kb. 250 m t.

sz. f. magasságban. Teljesen beomlott, járhatatalan.

Erzsébetpark, I—II. (5—5/a.) A Királyrét felé vezet út
ÉXY-i oldalán az út alatt látható a teljesen beomlott bejárat.
Mindkét tárna járhatatlan.

b) újabb vasbányák

Alsó Lukácsszállás bánya. (6) Itt kiterjedt bányászat volt.

Legutoljára a Weiss Manfréd-Mvek mvelték 1943. év végéig.
A bánya bejárata a Szokolyakutáról Ilynabánya felé vezet
iparvasút mellett a Zlebi patak jobbpartján a pataktól mintegy
30 m, a volt szokolyahutai vendégltl 700 m távolságban, 263
m t. sz. f. magasságban. A tárnát részben agglomerátumos,
Lreecsás andezittufában, részben egy vet mögött finom-
szem, sárgásszürke tömött biotit andezittufában hajtották ki.

Az altáró (szállító tárna) 119 m hosszú. Csak a végén, az utolsó
30 m-ben találunk egy enyhén É-felé dl kb. 1 m vastag limo-
ni'tlencsét. Középs szakaszán kisebb érctelér húzódik át. A bejá-
rat ersen beomlott. Maga a tárna is ersen omladékos, amed-
dig az agglomerátumos kaolinosan elbontott tufa tart. Különö-
sen a 60—80 m közötti szakaszon találunk hatalmas omlásokat.
Ezek egyike csaknem az egész tárnát eltorlaszolta és magas
kupolaterem képzdésére vezetett. Az egész tárnában mindössze
egy ácsolat van. A tárnia utolsó 10 m-es szakasza víz alatt áll.

A 109 m-ben van a szállítóakna. Benne semmiféle berendezés
nincs. Az I. termelszint az altáró felett 8 m magasságban van.
Az I. termelszinten az aknából három tárna indul ki. Az els
csapása megegyezik az altáróva.1, a másik kett erre merleges.
A bejárható tárna 24 m hosszúságban — mint már említettük,
— az altáróval megegyez irányban halad. Azután jobbra-balra
kanyarog, követve a lencséket, fészkeket, kisebb teléreket alkotó
ércet. Pontos bemérése az ers mágneses zavarok miatt nem
volt lehetséges. 13,5 m-nél a tárna fenekén egy 4 m hosszú 3 m
mély árok van egy mélybebukó érclencse kiaknázására. A tárna
elején egymás felett^ két érclencsét figyelhetünk meg. Telepü-
lésük közelszintes, kb. 10 m hosszúság után kiékeldnek. Leg-
nagyobb vastagságuk közel 50 cm. Az érc zömét már kirabol-
ták, az egykori teléreknek és tömzsöknek már csak bekérge-
zéseit láthatjuk. De kett, kb. 2 m, illetve 4 m széles és 6 m
hosszú oldalterem nagy vastagságról, tömzsszer településrl
tesz bizonyságot. Az érc a tárnák falán még vékony bekérgezé-
seket alkot, ami eléggé megtéveszt, mert teljesen vasérctelér-
nek, ill. tömzsnek látszik. De ha keresztvágatot hajtunk bele,

már 1—2 cm után feltnik a meztelen tufa, amelyet a limonit
számos helyen meglehetsen átitat. Az I. termelszint teljesen

ácsolátmentés, de megtartása kitn. Belle számos gurító
vezet a 4 m-rel magasabban fekv termelszintre. A II. szint



már ersen omladékos, helyen kint tömedékelt. Áesolat szintén
nincs benne. Az érc zömét már itt is kirabolták. Az I. és II. tér-

in elszintet számos vet szabdalja meg. A vet egyik oldala
mindig breccsás andezittufa, a másik oldala fínomszem, tömör
andezittufa. A legdúsabb ércet mindig a kett érintkezésénél
találjuk. Általában az érc összemosott jellege ebben a bányá-
ban számos kitn példán tanulmányozlható.

Fels Lukácsszállás bánya. (6/a.) Nyílása az alsó Lukács-
szállás 'bányától D-re 51,8 m távolságban van a hegyoldalban
276 m t. sz. f. magasságban. Itt is agglomerátumos, breccsás
tufa változik kisebb, vetk mentén fínomszem, tömör biotit

aindezittufával. Az elbbi helyekint kaolinosan- 'elbontott.

A telérszer érctelepek vastagsága mindössze 10—20 cm között
váltakozik. A telérek inkább bekérgezések a limonittal átitatott

tufában- A tárnáik igen cmladozók, ácsolásimientiefeiek és való-

színleg összeköttetésben állnak az alsó bányával, bár az össze-

köttetést nem sikerült megtalálni.

Jakóby bánya. (7) A bánya az Ólhegy ÉNY-i lábánál a
Szélesmezfolyás balpartján fekszik kb. 225 m t. sz, f. magas-
ságban. Az altá.ró állapota kitn, bár áesolat csak a bejárat-

nál van. Az 55,5 m-ben lev harántvágatból 4,5 m-nél gurító
vezet a fels termelszintre. A 3,5 in hosszú baloldali vágat
végén egy feltörést kezdtek meg. de nem fejezték be. A fels
szintben a tárna kihajtása közben 68 q ércet termeltek. Az érc
itt is lencséket, fészkeket, telérszer zsinórokat alkot. Feltn
a nagymérték opállosodás, kalcedonosodás, ami az utóvulkáni
eredetet támasztja alá. A tárna vége részben víz alá került, az

ácsolatút jórészt kirabolták, csak a tufa omlékonysága miatt
hagytak bent néhányat. Ezek is korhadtak, düledezk. A tufá-
nak semmi tartása nincs, a meglev ácsolatra igen nagy kzet-
nyomás nehezedik. A tárna legnagyobbrészt beomlott. A lég-

aknák szintén teljesen beomoltak. Á külszínen öt ilyen aknát
lehet még felismerni.

Rókaluki új tárna. (8) Bejárata a rókaluki régi tárnától
10 rn-re DNY-ra kb. 250 ni t. sz. f. magasságban van az Ólhegy
lábánál. A bejárat meglehetsen beszakadt. A tárnában áesolat
nincs. Hosszúsága 48 m. Kihajtási irány KDK. A kzet finom-
szem, helyenként breccsás, állékony tufa. Éroesedést csak
itt-ott lehet megfigyelni igen vékony limonitos bekérgezések
formájában. A tárnát valószínleg altárónak szánták.

Rókaluki okkerbánya. (9) Az elbbi felett az Ólhegy ÉNY-i
oldalában 330 m t. sz. f. magasságban fekszik. Az ércet itt köz-
vetlenül a termföld alatt, tehát csaknem a felszínen találták
meg. Amikor a termföldet letakarították, hatalmas, 25 m
hosszú, a legvastagabb helyen mintegy 3 m széles érclencse
tnt el. Közelebbi vizsgálatkor azonban kitnt, hogy a lencse
belseje nem színére, hanem limonittal ersen átitatott tufa és
a színére csak a felületén, illetleg a. repedésekben alkot 5—10 mm
vastag gumós, vésés bekérgezésrket. A mellékkzet andezittufa,
helyenként kaolinosan elbomlott. Az egyik oldalvágatban még
látható egy telérszer lencse. Ez fölül 60 cm széles, lefelé er-
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sen vékonyodik, 50 cm-rel mélyebben már csak 40 cm. Csapása
közel KNY-i, dlése déli irányban 60—90°. A vaslencse helyén
képzett gödör folytatásában, az úttal közel párhuzamosan,
kisebb tárnát hajtottak ki. A tárna hossza 8 m, anyaga gyen-
gén kaolinO'S, csaknem teljesein ércmentes andezittufa.

Döbröczi bánya I—II. (10—10/a.) A bányának, két bejárata
van. Közülük az újabb az Óhegy tetejérl a Meleghegyi völgy
felé haladva, a második dülúttól 34 m-re fekszik kelet felé

336 m t. sz. f. magasságban. A másik ettl 10 m-re van déli

irányban mintegy 5 m-rel magasabban. Mindkét bejáratot sr
bozót takarja és teljesen beomlottak. Mivel a régi bejáratra
hatalmas breccsás tufatömbök omlottak rá, ezek eltávolítása
csak robbantás és szállítóeszközök igénybevételével lenne lehet-

séges. Az újabb bejáratra mintegy 5 m hosszúságban tufa és
nyirok omlott rá. De az omlás fels részébl sikerült egy kisebb
lejts aknával az épen maradt tárnarészt elérni. Ennek els
szakasza 29 m hosszú. Meglehetsen omladékos. Ácsolat egyálta-
lán n!inds. Baloldalán egy 5—20 cm vastag liimonitos zsinór húzó-
dik. Mindössze 8—15° alatt dl K felé. A 29. m-nél torkollik be
a régi tárna. A tárna enyhe ívben mintegy 10 m hosszúságban
folytatódik, majd egy meredek lejtés gurítószer rósz követ-

kezik, amelyik kb. 20° szög alatt vezet felfelé. Azután a tárna
balra kanyarodik.

A gurító és a végs szakasz állapota igen rossz. Ennek
az az oka, hogy míg az alsó tárnában a tufapadok települése

vízszintes, addig ezek itt 47° alatt ÉK-i irányban dlnek, 40—50

cm-es padokban válnak el. Az elválási felületet sikamlós („szap-

panos") fullerföldszer anyag vonja be. A gurító baloldala

ezért teljesen bedlt, a leszakadt tömbök rácsúsztak a jobb-

oldalra és a tárnát teljesen elzárták. Óvatos munkával sikerült

a jobboldalt annyira szabaddá tenni, hogy hasoncsiíszva fel-

juthattunk a gurító végébe. Innen azonban a tömbök a ftébl
szakadtak be. Megbolygatásuk nem látszott célszernek, mert
ebhez elbb a 12 m hosszú gurítót kellene teljesen szabaddá
tenni, a ftárnával együtt teljesen ki kellene ácsolni, hogy a

kiemelt anyagot a kell biztonsággal el tudjuk szállítani. Csak

így lehetnie fokozatos ácsolással a tárna végéig elrejutni.

Mintegy 50—60 ms anyag megmozgatásáról lenne sz és az

ácsolat is jelents költséget jelentene.

A régi bejárat árkából DNY-i irányban egy 4 m hosszú

harántvágatot nyitottunk. Ebben kaolinos .andezittufába
ágyazva egy kb. 3 m széles, 1 m vastag limonitlencsét tártunk
fel. A lencse 10° irányba, 37° alatt dl- Feltételezhetjük, hogy
folytatásában, a begy belseje felé még egy hasonló lencse -van.

amit a munkások állítása szerint a fenti tárna harántolt is.

Szerintük a Lencse vastagsága ott 1,8 m volt. A ftárnából
a bejárattól 14 m-re jobbra kis olldalvágiat ágazik ki, melybl
keleti csapással kis kutatóvágat indul. Ebben csák basoncsúszva
lehet közlekedni. Ersen oimlásos, enyhe ívben a bejárat alá

vezet. Végs szakasza víz alatt van. Ércesedés nincs benne.
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c) vasérokibú váso

k

Papné kaszálója feletti okkerárok. (11) Az Ólhegyet a Vas-
bányahegytl elválasztó kis dombhát ÉNY-i gerincén az
ösvénytl 40 m-re É-ra húzódik egy 30 m hosszú és ettl 10 m-re
északabbra egy 22 m hosszú árokrendszer. A feltárt kzetamyag
ersen kaolinos, limonitos, andezittufa. A limonit teljesen

elmállott, világossárga szennyezett okkerföld. Tömörebb vas-
érckibúvás nyomát nem sikerült felfedezni.

Vasopál-gödör. (12) Az Ólbegy déli lejtjén a tet közeié-
ben a Szokolyára vezet dlút felett van néhány árkolás.
Az egyikben hatalmas vajsopáltömb fekszik.

Meleghegyi vízmosások. (13—14) A Meleghegy DNY-i lej-

tjén, a Szokolya és Nógrád határát jelöl határúitól a Meleg-
hegyi patak völgyében lefelé a balpartom, lev harmadik víz-

mosás közepén bukkanik ki az ersen elbontott kaolinos tufá-
ból egy 6 m széles sáv, amelyikben számos limonitfal átitatott

eret, limonitos bekérgezést találunk. A második vízmosásban
tovább nyomozható, azonban itt két különálló telérrészre bom-
lik. Csapása DK-i, dlése ÉK felé 7°.

A Meleghegyi patak partján a kfejt eltt. (15) Az útbe-
vágásban, a patak balpartján, közvetlenül az út mellett limoni-
tos kibukkan ást láthatunk. Csapást és dlést nem lehet meg-
állapítani.

-

Szénpatakvölgy. A patakmederben a balparton, a Szállá-
soki-bányától. mintegy 20 m-re limonitos, aggiomierátumos,
breccsás tufa. (16)

200 m-rel északabbra a jobbparton, a kanyarban
ugyanaz. (17)

Az Egyházbikki bánya felett, a Szénpatak és Sajkukpatak
összefolyásánál szintén inállott, limonitos kibukkanás. (18)

Erzsébetpark. (19—20) A 309-es magassági ponttól D-re
lev kis domb ÉNY-i oldalán, a szekérút két helyén is keresz-
tezi a vassal ersen impregnált, helyenkéht kaolinosan elbon-
tott tufát. Enyhe telérszerség kivehet, a dlés és csapás meg-
egyezik a szállásoki bányában észleltekkel.

d) kaoiinfeltárások

194. magassági pont. (22) Az útelágazásnál meszes, homo-
kos, vassal is szennyezett kaolin.

238. magassági ponttól ÉNY-ra. Az Ólhegy déli nyúlványá-
nak DNY-i oldalában a gyalogút felett látható a régi Balázs-
féle kutatóárok. A feltárt kaolin ersen kovásodott.

Kaolin látható még az állomáshoz vezet mút bevágásá-
ban is, kb. 300 m-rel az állomás eltt, ahol az alsó medditerrán
homokkövet több kaolinos telér járja át- A telérek 10—15 cm
vastagok, kiköltésük fullerföldszer szappanos tufa, benne
igen tiszta hófehér 3—5 cm átmérj kaolingumókkal.

6 4
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e) k ovapal a

Nacsagrom. (24) A nacsagTomi árokban a régi forrás felett
5,59 m-es feltárás látható. A feltárás szelvé'nye a következ:

20 cm lösz

12 cm homokos, meszes kovana la
7 cm durva, vörös homok

25 cm szürkésifohér, lemezes kova pala', vékony tufaesíkokkal
3 cm vörös homok

15 cm szürkésfehér kovapala
12 cm édesvízi mészk
3 cm vörös,, durva homok

15 cm lemezes, zsíros kovapala, vékony tufocsíkdkkal
7 cm édesvízi mészk
7 cm zsíros kovapala
2 cm vörös, durva homok

80 cm szürkésfehér lemezes, pala
18 cm zsíros kovapala
3 cm durva, vörös homok

52 cm zsíros kovapala vasais, homokos kzetbetelepülésekkel
7 cm teljesen tiszta, kélkesszürke kovaföld (I. telep)

40 cm 'zsíros kovapala rozsdás közbetelepülésekkel
6 cm tiszta kékesszürke kovaföld (II. telep)

40 cm zsíros kovapala
4 cm vasas,, vörösbarna agyag

40 cm finom lemezes kovapala
100 cm ersen szennyezett zsíros pala
70 cm lemezes, gyengén szennyezett kovapala 2 db. 5 cm-es

vasas közbetelep üléssel

A két tiszta telep mintegy 25 m hosszúságban van feltárva.
Egy-egy telep vastagsága 7—12 cm körül váltakozik. Dlése
10" ÉK felé. Enyhén meggyllek,, hullámosak. A két lencse
egymás alatt kiókeldik.

Bóna-árok. (Fehér-árok ). (25—29) Az egész 5—8 m mély víz-

mosás a kovaföklbein van, csak a fedben találunk 40—50 cm
vastag termföldréteget. A feltárások a vízmosásban felfelé

haladva a következk:
25. pont. Az É-i oldalon 2,50 sm-es feltárás. Szürkéstebér

szennyezett kovaföld. Rétegezettség kevóshbé feltn.
26. pont, A D-i parton alul. Szennyezett, zsíros kovapala,

az alján 8 cm Vaistag, kékes,fehér, tiszltia kova földréteggel.

27. pont. A D-i parton fent. Földes, igen szennyezett, rosz-

szul rétegezett kovapala. .

28. pont. A két vízmosás összefolyásánál mindkét oldalon
az egész bevágás szelvénye mentén szennyezett, rosszul rétege-

zett kova föld.

29. pont. A vízmosás fels végén mindkét oldalon 3 m
magas fal. Szürkés, sárgásfehér, kevésbbé rétegezett kovaföld.

Pónikli gödre. Közvetlenül a felszín alatt, az árok elején

szennyezett, rosszul rétegezett kovaföld.

Jankakúti árok. (31) Az árok fels végében az elbbiekhez
teljesen hasonló kovapala.



4. Jövbeli kilátások és javaslatok

a) vasérc

Az érc mennyiségének és a gazdaságos termelés lehetsé-
gének pontosabb megállapítására ismernünk kellene az érc
eredetét.

A limonit másodlagos vasérc, amelyik az elsdleges ércek
oxidálódásából keletkezik. Minden igyekezetünk, hogy vala-
milyen elsdleges ércet tudjunk feltárni, hiábavalónak bizo-

nyult. Boda Antal felveti azt a gondolatot, hogy a mélyben
szideritérc van és az ebibl származó vasat a vulkáni mködés
utolsó fázisát jelent hévforrások hozták volna a felszín köze-
lébe és impregnálták vele a tufát. Ez igen biztató lenne. Csak-
hogy tudjuk, hogy a sziderit és héivvizes oldatoknak karboná-
tos kzetekre gyakorolt metaszomatikus hatásából keletkezik.
A gyakorlatban általában a limonitból álló vaskalap közvet-
lenül a tiszta szideriteu ül. Nem tudjuk, hogy Szókolya kör-
nyékén a erupívumok alatt kisebb mélységben vannak-e ilyen
karbonátos kzetek — itt legfeljebb csak a triász mészk, ill.

dolomit jöhet számításba, — tény azonban, hogy az eruptívu-
mok közvetlen feküjét alsó medditerrán rétegek alkotják és a
mészk, vágj' dolomit — ha egyáltalán megvan, — igen nagy
mélységben várható, metaszomatikus vasérctelep képzdése
tekintetében tehát nem igen jöhet tekintetbe. Boda nézete való-
színleg Papp Károly elgondolásán alapul, aki a szokolyai
elfordulást analógiába állítja a Vihorlát—Butin hegységben
Hátmeg, Tkés. Deskófalva, Brod és Bilke környékén található
vasércelfordulásokkal és kifejezi azt a nézetét, hogy a szide-

ritet Szokolyán is sikerül majd feltárni. (4) A jelenlegi feltárá-

sok mellett csak arra gondolhatunk, hogy a felszálló hévvizek,
amelyek esetleg némi vasat is magukkal hoztak a láva és tufa
érintkezési övezetében elbontották a kzetbeu elforduló vas-
tartalmúi ásványokat, a kilúgozott vasat koncentrálták, ez a
vasasoldat azután átitatta a tufát és a hegységmozgások követ-
keztében keletkezett repedések lazaállományú „telérkitöltéseit“,

a repedések falán pedig vékony vésés, gumós bekérgezéseket
alkotott. Ezt az elgondolást alátámasztja az a körülmény, hogy
Papp Ferenc vizsgálatai szerint a gránátos amifiból-andezit
nagy mennyiség finoman elhintett mikroszkopikus piritet

tartalmaz. Viszont a Mátra-hegység andezitjeiben sokkal több,
szabadszemmel is jól látható pirit van. A kaolinosodás és az
erteljes utóvulkáni mködésre valló kvarcitképzdés sokkal
nagyóbb mérv, m iiidézideig azonban nem ismerünk ott a szo-

kolyaihoz hasonló vasércelfordulásokat. A keletkezés tehát
még nyitott kérdés marad. Kioldódási koncentráció esetén
összefügg nagyobb érctelepre nem számíthatunk. Mivel a vas
koncentrálódása teljesen szabálytalanul történt, ezért a lencsék,
fészkek elrendezdésében nagyon nehéz valamilyen törvény-
szerséget megállapítanunk. Ez a körülmény a kutatást nagy-
mértékben megnehezíti. Az egyetlen, amit némi bizonyossággal
megállapíthatunk, hogy az ércet általában ott kell keresni, ahol
a tufát láva törte át. A vulkáni utómködésire valló telérkit öl -

tések ércanyaga kevósbbé kiadós, minsége a nagymérték
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kovásodás és kalcedonosodás miatt a kívánt mértéket nem igen
üti meg. Ilyen körülmények között a készleteknek csak meg-
közelítleg is pontos megbecsülése csaknem lehetetlen. Tény
az, hogy a Lukácsszállás, Ólhegy, Vasbányahegy és Meleghegy
tufájában számos vassal átitatott lencse lehet. Az eddigi
bányászkodás az ércnek csak kis mennyiségét tárta fel.

A Jakóiby-féle bányászkodás idejében a készleteket kb. 8000
vagonra becsülték. Ha ezt a becslést el is fogadjuk, akkor is

ki kell emelnünk, hogy kitermelése az érc szétszórt volta miatt
igen kiterjedt, tehát költséges bányamvelést igényel. Becslé-
sünk szerint a Döbröczi-, Jakóby- és Lukácsszállás-bányákból
az eddigi méretekhez hasonló mveléssel legfeljebb összesen
2—300 vágón ércet lehetne csak kitermelni. Amennyiben
nagyobbszabású beruházásról is szó lehetne, kívánatos lenne
a Jakóby- és Döbröczi-bányát egymással összekötni. Ez esetben
az egész Ólhegy szerkezetérl kitn szelvényt kapnánk és az
itt nyert tapasztalatokat más hasonló elfordulások esetében is

értékesíthetnénk.

b) kova föld

Hazai viszonylatban a szokolyai kovalföldel fordu 1ásók

-

niak kétségkívül van jelentsége. Az elfordulás minsége meg-
lehetsen egyöntet. Megfelel anyagvizsgálatokkal tisztázni
kellene, hogy ez a minség az ipar követelményeinek mennyi-
ben felel meg. Megjegyzend, hogy a Mátra-hegység lábánál.
Szurdokpüspöki környékén még jobb minség kovaföld áll

rendelkezésiinkre.

c) kaolin

A szokolyai kaolin legfeljebb helyi jelentség. Hazánk
többi, kiváló minség kaolin elfordulása mellett mre nem
érdemes.

Meg kell még említenünk, hogy a Vasbányahegyen szintén

van egy tárna, az ú. n. Nógrádi Bánya. A tárna hossza 21,8 m.
Bejárata 329 m t. sz. f. magasságban van. Egy 10—40 em vastag,
70—80° irányban, 40—50° alatt dl limonittelér után hajtatták
ki. Meg kell említenünk továbbá, hogy mintegy 60 évvel ezeltt
széntermeléssel is foglalkoztak Szokolya határában. A régi

tárna teljesen beomlott. A bejárat nyomait a Nacsapéreg olda-

lában', mintegy 100 m-re a Gsurgóforrástól, a patak mentén
lefelé még megtalálhatjuk.

5. Összefoglalás

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy esetleg

érdemesnek látszik a vasbányászat újbóli megindításának kér-

désével foglalkozni. Ha az üzem nem is látszik rentábilisnak,
nyersanyaghiánnyal küzd iparunkat mégis újabb értékes
nyersanyagokkal gazdagítaná, Szokolya község szegényebb
dolgozóinak és a korábbi üzemben kiképzett vájároknak állandó
munkát biztosítana.
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Az újhutaí Lrinc-hegy diabázfajtái

a Bükk-hegységben

SZENTPÉTERY zsigmoxd

A borsod-lievesi Biikk-liegység képzdményeinek részletes
tudományos taglalásánál egyik nehézség az, 'hogy nincs kellen
tisztázva az itteni pikkelyekben elforduló triászmószkövek és
a régi préselt eruptivumok egymáshoz való korviszonya. Erre-
nézve Schréter Zoltán, a terület egyik kiváló kuta-
tója legújabban is azt írja, hogy „A Bükk-hegység legrégibb
képzdményeinek tekinthetjük a porfiritoid (préselt oligoklász-
porfirit). porfiroid. porfirit és „zöldkpala" csoportot". Felhívja
azonban a figyelmet, hogy „tekintettel arra, hogy a szóbanforgó
régi eruptivumok az alsótriász képzdményekkel állanak össze-
köttetésben, felmerülhet az a gyanúnk is, hogy vájjon nem
alsótriászkorú-e az itteni eruptivum is“. (M. Földtani Intézet
1943. évi jelentésének Függeléke p. 381, 382.)

Az 1917. év nyarán, amidn elször foglalkoztam e vidékkel
és késbbi küls vizsgálataim alkalmával is arra a meggyz-
désre jutottam, hogy ezen a hatalmas területen több, különböz
korú eruptív sorozattal van dolgunk, melyek közül több áttöri

a triászmészkövek egyrészét (M. Földt. Int. évi jelentése. 1917

—

1919-rl. p. 75. — Acta öli. miner. phys. I. p. 72—73. III. p. 151
ele.). Ugyancsak erre a viszonyra vonatkozó bizonyítékokat
hoztam fel a közelmúltban megjelent értekezésemben (Adatok
a biikkhegységi diabáz ismeretéhez.)

Ezúttal az jhuta község déli részén emelked Lrinc-hegy
triászmészk tömegében lév eruptív vonulatok diabázrészeivel
foglalkozom, azzal a némgazdaságilag is fontos anyaggal, mely
útépítés és egyéb célokra alkalmasabb, mint a meglehetsen
gyorsan szétporló itteni mészk.

A mészk és az ernptivum települése NyÉNy—KDK-i
(290°—110°) csapásban nagyjában megegyezik a Szinva-völ-
gyi nagy antik 1inál ist ól délre húzódó hatalmas préselt tömegé-
vel. A lávapadok és tufarétegek átlag 40°—60" alatt dlnek
DDNy (200°) felé. A sötét és világosszürke, olykor dolomi-
tos és oolitos, kávás mészknek az eruptivumhoz való viszonya
meglehets változatos következtetésekre ad alkalmat. Fontos
lenne meghatározni a triászmészkövek pontos korát az érint-

kezéseknél, amit azonban a kövülethiány lehetetlenné tesz.

A távolabbi környék mészkövérl Schréter azt írja.

hogy a sötétszürke és szaruköves mészk megfelelhet az anisusi

és ladini emeletbeli rétegeknek a fehérmészkövek részben



még a Ladin ©meletet, részben a felstriászt képviselhetik".
(Földtani Közlöny 65 k. 99. 1.).

A Lrinc-hegy ipészktömegében három erupltív-vonulat
van, amelyek közül csak a déliben van a porfirit mellett dia-
ház, míg a másik kett kizárólag porfiritbl áll. A mészk és
a diaház, valamint a porfirit egymáshoz való viszonyára azt

tapasztaltam, hogy helyenként meglehets ers, de csak kis ter-

jedelm érintkezési hatások vannak. A porfirit, mészk és dia-
báz egymással váltakozó elfordulására egy régebbi értekezé-
semben a Kerek-hegynél már felhívtam a figyelmet (Földtani
Közlöny. 73—74 k. li—21 1.).

Az eruptív vonulatok közül a legteljesebb sorozat a hegy
nyugati oldalán van. jliuta déli részének utolsó házától kb.
200 m-re kezddik és hozzászámítva a pikkelybe ékeldött
mészk és dolomitos mészkrétegeket, 94.5 m szélességben követ-
het. Ez megfelel a hegy keleti oldalán lév déli vonulatnak,
amellyel bizonyosan össze is függ, de ez a vastag erdtalajtól
fedett területen nem látható.

Ezt a nyugati sorozatot különböz diabázok (diabázporfirit,

szpilitdiabáz. diabáztufa stb.) vezetik be északon 25 m vastag-
ságban, majd 23,3 m vastag porfiritöv következik, közbeékelt
vékony mészk- és dalóni itrétegecskék kel, amelyek több helyen
mutatnak érintkezési hatásokat, ezenkívül a porfiritlávában
dolomitos mészkzárványok is vannak. A dialbáz a porfirit fell
kissé srbb. A porfirit után 18,5 m vastagságban itt-ott ersen
összezúzódott mészk következik. Ugyancsak össze van zúzódva
a következ 5,7 m-es .porfiritöv is. Majd sötétszürke mészk
következik 10 m vastagságban. Ez a mészk egészen sr
érintkezési hatásokat nem vettem észre rajta. A mészkövet
3 m-es por fir itiévapad választja el a vonulatot délrl határoló
9 m-es, ersen préselt diabázfajták sorozatától. A diabáz itt is

kissé srbb a porfirit fell.
Ugyanez a vonulat, amint említettem, a hegy keleti oldalán

is napvilágra kerül, de meglehetsen változóan. Ügy látszik,

hogy egyes lávapadok és tufarétegek kiékeldniek és újak ikta-

tódnak be. A 77,4 m. szélességben kinyomozható vonulat alko-

tása északról dél felé a következ: a 22,7 m vastag kezd dia-

báz-sorozatot összezúzódott 12 m-es mészk választja el az utána
következ 11 m-es diabáztól, majd 8 m vastag, részben kováso-

dott mészk következik ,közbetelpült vékony porfirittufával,

utána pedig 20 6 m-es különböz porfirit és porfirittufa követ-

kezik. A vonulatot befejez diabázt cs'ak 3,1 m vastagságban
tudtam feltárni a vastag erdtalaj alól. A második diabáz-

lávasorozat és a 8 m-es mészk határán sokféle érintkezési

kzet képzdött.

Az ismertetett két szelvény azt mutatja, hogy. a diabáz

volt a fedje annak az eruptív területnek, amely itt redbe
gyúródott. A rednek az északi (ÉÉK-i) és déli (DDNy-i) szár-

nya meglehetsen szimmetrikus felépítés: kívül vannak a
diabáz lávapadok és tufarétegek, belül pedig az eredetileg

mélyebben fekv porfiritek és tufáik, legbelül pedig a velük

együtt feltorlódott mészkövek, vékony porfirittufa betelepülé-

sekkel. Az érintkezéseknél nem mindig tapasztaltam elváltozá-
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sokat, st egyes helyeken határozottam. tektonikai határokat kell
feltételeznünk a porti rit és mészk között.

Fiziografiai leírás. Mindezek a diabázok sötétszürke, rit-

kábban sötétbarna, sötétzöld színek, többnyire palásak egé-
szen srítek, ritkán nagyporfirosak, kár ha a földpátok nagy-
sága csak szórványosan emelkedik 4 mm fölé. Egyes lávapadok -

ban szinte cm-rl cm-re változik a porfiros és sr szerkezet,
jelezve a diabázok nagy változatosságát. Azt lehet mondani,
hogy majdnem minden pad diabáza . külön típust képvisel.
A tufák általában sokkal inkább össze vannak préselve, gyak-
ran igen vékony palásak, olykor levelesek.

A sorozatot kezd szpilítporfiritek igen finom, szétágazóan
sugaras szerkezet alapanyagában igen sok a vasérc, amely
részben limonitos magnetit-szem, részben vékony pálcika, vagy
éppen talak leukoxénes ilmenit, amely a szpilites szerkezetet
néhol a legersebben elváltozott kzetekben is jól láthatóvá
teszi. A kzetek f-alkotórésze a csillámosodó földpát-léc. A por-
firos andezin hosszú lemezei is csillámosodtak helyenként-
Egyik-másik kzetben érdekesek az éreesedett kristályvázak.
A klorit néhol szétoszlott a kzetekben. Az ríj ásványok között
elég gyakran szerepel az álhit.

•A nyugati oldalon, beljebb dél felé a következ padok kze-
tei valamivel nagyobb szem diabázporfiritek, melyekben a

porfiros labradorandezin meglepen üde, de ersen kafaklasz-
tos, hullámos elst étedés, st darabokra is töredezett. A palás-
ság irányában gyakran meg van nyúlva.

Ezek után majdnem 5 m vastag augitdiabázporfirit-padok
következnek, 6 mm-ig emelked porfiros földpátokkal, melyek
között automorf hosszúkás oszlop is akad. Meglehets elváltozá-
suk miatt meghatározásuk csak közelít: labrador sorozatúak.
Az alapanyag uralkodó földpátja üdébb, fajtája andezin és

1abrador-andezin. Ennek hosszúkás lécei között vannak az
augitszemek, amelyek szabálytalanok, ersebb vagy gyengébb
barna színek. Elváltozásukból különböz kloritok származtak.

A paclsorozat déli részének egyes kzeteiben nagyobb
zömök augitkristályok is vannak, egyesek körül vastag limcoit-

kerettel. Ugyancsak e kzetekben igen sok a titanit. Alap-
anyaga interszertális üveges volt, de majdnem teljesen klorito-

sodott. Ugyancsak itt biotit-foszlányok is megjelennek.

A hegy keleti oldalán félméteres diábáztufa rétegcsoport
közbejöttével, a nyugati oldalon pedig a leírt diabázon túl

olyan vékonypalás zöldesbama ciugitdiabáz kezddik, amelyben
az üde iibolyásbarna titánaugit és a közönséges augit körül-
belül egyenl mennyiség a plagioklásszal. Az augit rendes
zómás, ritkán homckórás szerkezet. Az augit a földpáttal rész-

ben egyids, kölcsönösen tartalmazzák egymást zárványképpen,
részben fiatalabb, ilyen a közönséges augit. A kaiéit itt-ott meg-
gylik. A préseléstl összezúzódott augitszemek kalcitba vannak
beágyazva, de származott kaiéit a plagioklászból is.

Ezután az augitdús diabáz után egészen sr augitamfibol-
diabázporfirit következik, melynek uralkodó mennyiség alap-

anyagában a lócalakú földpátck néhol ka'lcitosodtak. Az egé-

szen világos augit és a barna amfiibol rendesen apró kristály-
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Mindkett áktinolitosodásnak indult. A néhol igen sok titanit

mellett kevés a lknonit. Ugyancsak szeszélyes az epidot meg-
jelenése is.

Egészen más típusú az a világos barnáissárga' szín, alig

préselt augitbiotitdiabáz, amelynek 2 m-es padsorozatát a keleti

oldalon találtam a 17 m-nél, a diaibázsorozat kezdetétl szá-
mítva, sötétzöld és sötét szürkésbarna diabázporfirit padokkal
határolva. Uralkodólag plagioklászból állanak az innen gyjtött
kzetek, az augit sokkal kevesebb. A földpát nagysága 0,5—

3

min között mozog, hosszúkás léc vagy lemezalakú átmetszete-
ket mutat, albit és karlszbádi iker, andezin és labradorandezin
fajtájú/ Az augitból fleg pennin, egyes helyeken ripidolit

származott, mely utóbbinak sugaras gömböcskéi egyes pszeu-
domoríözákat egészen be iis töltenek. Az egykori vasércet szám-
talan apró titanitos 1imonit-halmaz képviseli. De megjelenik
szórványosan a biotit is, melynek finom lemezei többszörösen
meggörbültek; gyakran elszíntelenedik, ilyenkor a hasadások
mentén igen finom titanit-csíkok is megjelennek.

Ennek a lávapadsorozatnak a keleti részén ers kalcitoso-
dás észlelhet, de csak apróbb területeken. A feltételezhet utó-
vulkáni hatásoknak a földpátok egészen áldozatul estek.

Délre innen 2 m vastag padsorozatban diabázporfirit követ-
kezik, de csak a keleti oldalon, ersen préselt állapotban. Porfi-
ros ásványa a plagioklász (Ab 51—60), széles vagy hossziikás
lemez-átmetszetefcben, amelyek változó szögek alatt érintkeznek
egymással és egymást át is növik. Közöttük van a hol kevés,
hol uralkodó mennyiség alapanyag, amelyben ‘gyakran az
ibolyásbarna augit uralkodik a plagioklász-lécek mellett. Itt-

ott üveges rész is akad. A szerkezet néhol interszertálisnak
mondható. Az ásványok közül a legiidébbek az ersen színe-

zett ibolyásbarna angitkristályok, a plagioklász gyakrabban
indult elváltozásnak, a legüdábbek andezinek. A vasérc titani-

tos limonittá változott. Szórványosan ersen pleokroos amfibol-
tk és finom vékony biotit-lemezkék is vannak. A klorit leg-

nagyobb része ripidolit és pennin.
A diabázporfirit padisorozat egyes helyein a kaiéit nagyon

felszaporodott. Ilyen helyeken gyakori, hogy az apró részekre
szétoszlott, de együtt sötéted augitszemek kalcitba vannak
beágyazva.

A nyugati rednész diabázsorozatának az északi szárnyában
gyakori a diabáztufa, de a. legvastagabb tufa-rétegsort a keleti

oldalon találtam másfél ni vastagságban, a padsorozat északi
kezdetétl számított 9—11 m-ek között. Ugyancsak ilyen tufák
fordulnak el a leírt vastag diabázpadsorozat déli részén úgy
a keleti, mint a nyugati oldalon. A vékony transzverzális palás,
néhol leveles sárgásszürke és sötétszürke kzetekben finom
mészksávok húzódnak a palásság síkjában. Igen ersen össze
vannak préselve. Ezeknek az összepréselt mészksávöknak az
anyaga igen sr, ersen tisztátalan apró kalcit-szemcsék hal-

mazából áll, amelyek éppen olyan préseltek, mint a tufának az
alkotórészei,

A finomszem, eredetileg hamu és ásványtufa keverékébl
álló kötanyagban a kloritosodás, meszesedéi és szericitesedés
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egyes pontokon annyira elrehaladt, hogy a beágyazott
nagyobb daraboknak még a határai is kissé elmosódtak. Ezek
a szórványos aggloinerátok majdnem kivétel nélkül szpilit-

diabáz-danabok, amelyek ersen össze vannak préseldve. Több-
helyütt lencsés szerkezet fejldött ki. De vannak elég bven
porfiritmorzsák és mészktörmelékek is. Az összeragasztó finom
tufaanyagban sok a titanit, olykor jó kristályokban, sok
továbbá az újonnan képzdött földpát (alibit és albitoligoklász

)

is, helyenként egészen szabálytalan biotit is akad, alig pár
n-os finom lemezekben. Többízben megfigyeltem, hogy az
újonnan képzdött albit kristályokban bven van szeriéit zár-
vány, ami mutatja, hogy a szericitesedés már meglehetsen
elrehaladt az albit képzdése idején.

A tufasorozat más helyein parányi földpát és kvarcféle
pelyhek halmazai is vannak szeriéittel együtt, amelyek mind
a palásság síkjában van'nak elhelyezkedve, még a transzver-
zális palás tufákban is. A nagyon felszaporodó titanithalmazok
egyes szemei a szericites részek fell automorf módon végzd-
nek, máshol azonban a bogártojáshoz hasonló parányi szem
halmazok.

Magát a tárgyalt hatalmas diábázfedt dél felé mindkét
(keléti és nyugati) oldalon a diabáz agglomerátos tufája fejezi

be a porfirit fell, tellát a diabáz képzdése törmelékhullással
kezddött. Az agglomerátokat összeköt tufaanyag meglehet-
sen elváltozott. Egymásba fonódott finom szericit-pikkelyek
borítják az eredeti alkotórészek némelyikét. Ugyancsak itt jól

láthatjuk a nagyobb csillámlemezek kifejldésének módját
Helyenként igen sok a vasérc.

A keleti oldal 22,7 m-es diabáz-padsorozata után az eruptiv-
sorba betorlódott mészk következik 12 m vastagságban. Ez a
mészk helyenként össze van törve, szélein többhelyütt kontakt
hatást észleltem, itt-ott oolitos szerkezet. Egyébként egyenle-
tesen aprószem, csak az érintkezésnél vált porfiroblasztossá.

A mészk után a keleti oldalon ismét tekintélyes (11 m) vas-
tag diabázsorozat következik, amely szpilitporfirit Iávápáitok-
ból áll, melyeknek kzetei egyes helyeken, mint az északi olda-
lon is, egészen üdék. Itt-ott ersen össze vannak préselve. Szer-
kezetük szétágazó sugaras. Az alapanyag vékony plagioklász
lécei változatos szövedéket ^hoznak létre, amelynél különösen
figyelemreméltó az, amelynél az angitmikrolitok is közbe van-
nak iktatva a plagioklászlécek közé. Az alapanyag mikrolitjai
és a porfiros ásványok között fokozatos az átmenet. A porfiro-
sakat a nagyságon kívül legfeljebb az olykor zömökebb forrna
különbözteti meg, mert az automorf alaktól legtöbbször meg-
lehetsen távol vannak. A meghatározhatóan üde földpátck,
andezinek és labradorandezinek. Helyenként csillámosodásnak
indultak. A vasérc részben magnetit, részben ilmenit. Az ilme-

nitnél a rácsos szerkezet még az ers elváltozás mellett is meg-
maradt, amidn anyagának legnagyobb része már leukoxén,
az apatit nagyon szórványos, parányi kristály.

Az üveges alapanyag meglehetsen átalakult, de maradtak
még izotróp részek is benne. A szeriéit és egyebek mellett néhol

steatit is képzdött, ágy az egyik, augitban különösen gazdag
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szpilltporfiriltben (40 m). A parányi epidotszemek olykor amorf
agyagba vannak beágyazva.

A hegy nyugati oldalán az egymással váltakozó porfirit és

mészkrétegek, sorozata után az egész, vonulatot 9 m vastagon
normális diabázporfiritek fejezik be, amelyeket csak a legszéls
részen vált fel szrpilitporfirit.

A sorozat elejének diabázporfiritjében, a vaséredús alap-
anyagban sokszoros ikersávos, 4 rnm-ig emelked labradorande-
zin van porfirosan kiválva, amely helyenként albitosodik.

Ugyancsak ilyenek az alapanyag elég nagy plagioklász mikro-
litjai is. Az augitnak sokszor csak az alakja maradt meg,
anyaga klorittá vált,

A szpilitporfirit padok kzeteiben a porfirqs plagioklász
legfeljebb 1,5 mm és andezin sorozatú, kevés egyénbl álló

albitiker. A meglehets sok eredeti üveg fleg földpátosan és

kloritosan alakult át, benne a (hematitlemezeken, titanitszem-
cséken és biotitfoszlányokon kívül sok a ferritpor. A magnetit
gyakran kristályváz, amelynél az egymást keresztez szálak
érintkezési pontjain parányi autómorf magnetitkristályok
vannak.

A keleti oldalon, mint említettem, csak 3 m vastagságban
tudtam a diabázt kezdetleges eszközeimmel feltárni. Lehet,
hogy a vastag erd és törmeléktalaj alatt tovább is folytatódik.
Ez a diabáz tipikus felszíni lávaképzdmény: szpilitdiabáz-
mandidak. Külsleg is nagyon eltér az eddig ismertetett dia-
bázoktól: sötét ibolyásszürke alapanyagában szabad szemmel
csak a különböz nagyságú (0,5—20 mm) kaiéit mandulákat és
kloritos foltokat láthatjuk.

Túlnyomóan uralkodó hipokristályois alapanyagában az
eredeti ásványok közül legtöbb a plagioklász, valamivel keve-
sebb az augit, jóval kevesebb a barna amfibol és a vasérc.
A plagioklász mikrolitok nagysága 01 mm-tl a poriiros pla-
gioklászok nagyságáig emelkedik, kristályai léealakúak, mind
albit ikrek és fleg az andezin sorba tartoznak. Olykor faalakú-
lag szétágazó tökéletlen sugaras (arborescens) és sugaras halma-
zokban is összeszeddnek. Egyes mikrolitokat az alapanyag
utólagos földpát kiválásai kísérik és tipikus növekedési formá-
kat mutatnak. Ezek a mikrobtokhoz tapadó földpátpelyhek és

leimezkék savanyúbb földpátok és gyakran nem egészen egyez
orientációjúak.

Az augit igen halvány sárga. Ott, ahol földpáttal van
együtt, jól látszik, hogy fiatalabb. Alakja vagy hasonlít a föld-

pátlécekhez, vagy pedig zömök apró szabálytalan szemcse.
A barna amfibol csak egyes finom, vékony szálakban lép fel

az alapanyagban, amelyek gyakran résztvesznek a szétágazóan
sugaras szerkezet létrehozásában. Pleokroizmusa nem valami
ers: ng = sötétbarna, feketésbarna, nm — barna, sötétbarna,
np — halványsárga, néha halványbarna zöldes árnyalattal.
A vasérc, ügy a parányi szemek, mint a valamivel nagyobbak,
részben ilmenitnek, részben magnetitnek határozhatók.

A nagyobb plagioklász-kristályok (Ab52—56) csak ritkán
zömökebb kristályok, mint a mikrolitok, többszörös albitikrek,

de karlszbádit is határoztam. Nagyságuk 3 mm-ig emelke-



dik. A zónás szerkezet ritka. A nagyobb augitkristályok is

csak a nagyságban különböznek az apróbbaktól, különösen
ott szabálytalanok, ahol földpáttal érintkeznek, amely dara-
bokra szabdalja.

Az utólagos termékek között a rostos amfibolokon, albiton
stb. kívül az egyes epidot fajták között az ortit is megjelenik.
Itt-ott kaiéit is képzdött földpátból és augitból. De van idegen
kaiéit is, mégpedig a beszivárgott kaleiton kívül mészktörme-
lók is. mely ers átalakulást szenvedett. Már most ebbl a rövid
áttekintésbl is kitnik, hogy a vidéknek legfiatalabb képzd-
ményei a diabázféleségek- amelyek nemcsak a mészknél,
hanem a porfiriteknél is fiatalabbak. A diabázok a kiképzdés
szerint fleg szpilitek, illetve szpilitporfiritek, de van elég
bven normális diabázporfirit is; ritka a nem poríiros oíit-

diabáz és a legfels kérget képvisel diabázmandulak. Fajta
szerint legnagyobb részük augitdiabáz, de kevés augitamfibol-
diabáz és augitbiotitdia'báz is elfordul. A diabáztuía igen
közönséges, de ersen elváltozott; fleg agglomerátos, de van
hamu- és ásványtufa is.

A diabázzal együtt elforduló porfiritek egyrésze bizonyo-
san fiatalabb az itteni mészknél, másrésze esetleg nagyjában
egyids lehet, megint más részük valamivel idsebb (lávasalak-
zárványok mészkben). Együttes elfordulásuk és összes viszo-
nyaik azonban arra vallanak, hogy képzdés tekintetében a
mészk, porfirit és diabáz között nagyobb idkülönbség itt

nincs. Olyanok tehát itt is a viszonyok, mint innen északra a
lillafüred-újhutai Kerekhegy eruptív részében (Földtani Köz-
löny 73—74. k. 11—21. 1.).

/

DIABASARTEN DES LÖRINCBERGES BEI ÜJHUTA IM
BÜKKGEBIRGE.

Z s. Szentpétery.

lm Nordteile des Borsodéi- Bükkgebirges liegt ein ansehn-
liches Eruptivgebiet mit gepressten Porpphyriten und Diaba-
sen, zwischen Traiskalksteinen. Die genaue wissenschaftliche
Gliederung dieser Gebilde ist schwer, weil mán die gégenseitige
Altersbeziehungen zwischen diesen altén gepressten Eruptiv-
gesteinen und den Kalksteinen nocb nicht genau kennt. Z.

Schréter, dér eine der'besten Kennel- dieser Gegend. sehreibt
aueh noe.li neuestens: „Auf das geologisohe Altér d ér Gesteine
kaim mán nichts sieher sagen“. (M. Földtani Int., 1943 Évi Jel.,

Függeléke, p. 390—.)

Mit diesen altén Eruptiven, von dér nördlidhen Seite des
Gebietes, arbeite icb schon seit 1917 und bestátigte, dass wier
hier mit mehiieren vulkanisöhen Reihen zju tn habén, wélcthe

die hiesigen Kalksteine teils durcbrechen. Schréter hat
neuestens das geologische Altér dér Kalksteine meihrerorts

bestimmt. So wissen wir, dass es im Bükkgebirge mit den Erup-
tiven untertriadische und m itte 1triadisoihe Kalksteine vor-

kommen.



Diese drei Gebilde: Diabas, Porphyrit und Ivalkstein, ste-

hen miteinander in enger Beziehung, sie weohseln melmnal
miteinander in den Schuppen, sie enthaltén Einsehlüsse gegen-
seitig in sieh, so dass mán einen grösseren Altersuntersehied
xwisehen ilinen — wenigstens im Lrineberg — nioht vor-
aussetzen kann. Dér verháltnismassig jüngster ist dér Diabas,
dér Porphyrit ist teils jünger, teils gleichalterig, teils alterer (?)

als dér Kalkstein. Dér Lrineberger Kalkstein kann ebensogut
untertriadiseh als mitteltriadisch sein, die genaue Be^'timmung
ist infoige dér Armut bezw. des Mangels dér Fossilien nicht
müglich. Nur die petrographische Analogie liilft etwas (?). Viel-
leicht so dér untere, als aueli dér mittlere Trias vorko^mmt.

Die Diabase sind dér Entwic'klung nach hauptsachlich
Spilite, bezw. Spilitporphyrite- es gibt aber aueh normale Diabas-
porphyrite, seltener ist dér niehtporphyrisohe Diabas und dér
Diabasmandelstein. Dér Art nadh ist dér grösste Teil Augit-
diabas, neben welcliem aueli AugithornliJjendediabas und Augit-
biotitdiabas vorkommt. Sehr háufig ist dér Diahastuff, dér
meistens agglomeratiseh ist, es gibt aber aueh Asdkentuff und
Mineralientufí.

Mineralogiseh ist es für Diabase eharakteristiseh, dass die

femischen Silikate (Augit, Hornblende ete.) meistens ver-

haltnissmassig frisch sind, bezw. in jedem Lavabank sind friseke

zu finden, wahrend die Feldspate (Ab 62—45) vielerorts stark
zersetzt sind. Unter den Eisenerzen herrsoht immer dér Ilrne-

nit. Zwisehen den sekundáren Prodnkten ist dér Titanit immer
viel, hie und da aueli dér Albit. Die Chloritisierung, und die

Verkalkung is mantíherorts stark.



Szemle

A háború alatt elhalt lengyel geológusok emlékezete

A Lengyel Földtani Társulat (Polskiego Towarzystwa Geolo-
gicznego) 1939—1945 között szünetel Évkönyvének 1949-ben újra-
indult XIX. kötetének 300 oldalnyi terjedelm els füzetét a háború
alatt elhalt geológusaik emlékezetének szenteli. A fölsorolt 35 érté-
kes lengyel szakember közül néhány a háború elején, a legtöbb
azonban a háború alatt halt meg. Sokan közülük természetes halál-
lal múltak el. kétségtelen azonban, hogy a fasiszta német megszál-
lás következtében beállott súlyos viszonyok siettették halálukat.
Nagy számban pusztultak el azonban a háború alatt, részben a
harctéren, mint katonák, részben a németek által kivégeztettek,
vagy koncentrációs táborokban és fogságban agyonsanyargatások
és kínzások következtében haltaik el.

Elhalt lengyel kartársaink között vannak Lewinaki J-, a
varsói egyetem földtan-tanára, Piwowar A. Dabrowa Górnicza
bányaiskolai tanár, Teisseyre L., a lwowi Polytechnikum
földtan-tanára, Friedberg J„ a Jagello-egyetem. ny. slénytan-
tanára, J a r o s z J-, a lwowi Polytechnikum ny. slénytan-tanára.
Kowalszki L. geológus, Kreutz St.. a Jagelló-egyetem
ásványtan-tanára, Lazinski V., a Jagelló-egyetem talajtan-

tanára, Makovsiki A., a lengyel földtani intézet geológusa,
Marozewiz J., a lengyel földtani intézet ny. igazgatója,
Rabowski B., a lengyel földtani intézet geológusa,^ R y ti-

ze ws ki Bronislas. a vilnói egyetem földtan-tanára. W inda-
kié wioz E., a krakowi bányászakadémia magántanára, Nieza-
b itowski É. paleontológus, a poznani egyetem állattan-tanára,
Weyberg S.. a varszawi egyetem kristálytan- tanára- Mint
katona, a harctéren halt meg Beres C„ a Jagelló-egyetem földtani
intézetének tanársegéde.

Agyonltték a következket: Horwitz L.. a lengyel földtani
intézet geológusa Járón Br.. a Jagello-egyetem tanársegéde,
Kobyleczki M., a lengyel földtani intézset geológusa. Lencze-
wicz St-, varsói egyetem földrajz-tanára. Opolski Z. geológus,
líceumi tanár, Pawlowski St., a poznani egyetem földrajz-tanára.

Fogságban vagy koncentrációs táborokban elhaltak: B u-

jalski B. olajgeológus. Kelus A. paleontológus. Luniewski
A„ a varsói egyetem földtani tanársegéde. Novak J-, a Jagelló-

egyetem földtan-tanára- Rychliczki J. geológus. Smolenski
G-, a Jagello-egyetem földrajz-ranára, Pich C„a Jagello-egyetem
növénytan-tanára, Swiderski B-, a poznani egyetem földtan-

tanára. Anczyc L., Nechay V. geológus, Mazurek A., a len-

gyel földtani intézet geológusa, Liljop G. paleobotanikusi szeren-

csétlenség következtében, végül Afganisztánban Drath A., a

bányászakadémia tanára.

A Lengyel Földtani Társulat beható méltatásokkal emlékezik
meg e háborús halottakról, akik között több európai hír tudóst
tisztelünk. Egyesek nálunk is jártak, személyes kapcsolatokat tar-

tottak velünk. A Magyar Földtani Társulat mély részvéttel adózik



a lengyel testvérneanzet nagy szakmai vesztesége fölött s csodálko-
zással veszi azt az önmegtartóztató tárgyilagos hangnemet, amely
a fasiszta rület gyilkosságainak tárgyalásában megnyilvánul.
Rokontzenvünk és baráti tiszteletünk a Lengyel Földtani Társu-
latnak! V. E.

Új geofizikai központok Lengyelországban

A Muzeum Ziemi IV. 1948. kötetében értesülünk arról, hogy a
lengyelek: a geofizikai kutatások céljaira a Krakkói Bánya-Iskolá
bán, geofizikai tanulmányok (tudományos vizsgálatok) céljaira
pedig Varsóban önálló (iskolaközi) intézetet létesítettek.

A Kárpátok földtani intézete

Tolwinski lengyel olajgeológus, a Lengyel Földtani Múzeum
(Muzeum Ziemi) kiadványának múlt év végén megjelent IV. köte-
tében fölvetette Kárpáti Tudományos Földtani Intézet létesítésé-

nek gondolatát. Ez a Lengyelországban létesítend intézet az elz
háború után alakult ..kis-ántántbeli“ Kárpát-Egyesülés helyébe
lépne, s szorosabb kapcsolatot és földtani együttmködést létesí-

tene a Szovjetunióval. Csehszlovákiával, Romániával, Bulgáriával
és Magyarországgal. Meggyorsíthatná, egységesítené a népi demo-
kráciák kárpáti és Kárpátok körüli földtani tevékenységét.

A magiunk részérl legnagyobb örömmel fogadjuk ezt a javas-
latot és készséggel vennénk részt ebben a munkaegyüttesben.

Vadász Elemér

Új ásványok a Szovjetunióból

Abkhazit, (N. E. Efremov: Trudy inst. geiol. nauk., Ac- Se.
L. R. S. S. 37—44. 1938.) Amfilbolazbeszt varietás. (Ca, Na, Mn, K) s

(Mg. Fe 11
, FeIIr

, Al) (OH) 2 4,5 SigCWs. Fínoin párhuzamos rostok.
Szürkészöld. D = 2 -30. Kéttengely negatív. 2V = 60°. Opt. tengely-
sík párhuzamos (OlO)-val. Ferde kioltás c : / — 16°. Ersen pleo-

chroos- “ = 1,624, y = 1,641. Adangia-hegy, Abkbazia tartomány,
É-Kaukázus.

Alumino-krizotil (D. P. Serdyacbenko. Compt. rend. Ac. Se.

U. R. S. S. 46, 117. 118, 1945.) 15—20 cm-es krizotilrositoik. 87% krizo-

til és 13% kaolin. Markopidj, É-Kaukázus.

Clikalovvt (V. I. Gerasimovsky. Compt. rend. Ac. Se. U. R
S. S. 259—263. 1939.) Na 2Be(SiO:i)-'. Fehér. Átlátszó. Üvegfény. Egy
irányban jól. két irányban rosszul hasad. Törése kagylós. K = 6.

D = 2.662. Rombos. Opt. pozitív. 2 V— 78°. « = 1,544, / = 1,549. Lovo-
zero alkáli kzetében (Punkaruayv h. Kóla fszg). schizojit, ga'lenit,

mikroklin szodalit, eudialit, neptunit társaságában. Név: Pavlo-
vich Cbkalov tiszteletére.

Cuprokirovit (G. N. Vertusbkov. Bull. Ac- Se. U. R. S. S-
109—115. 1939.). Magnézium és réztartalmú rnelán térit. Halvány-
kék. D = l,81. Egyhajlású, « — 1.469, y — 1,478. Kalata-kánya, Ki-
rovgrad. —

Donbassit (E. K. Lazarenko- Compt. rend. Ac. Se. IL R. S. S.
509—521. 1940.). Négy elemzésbl nyert általános képlet PdLAL
SiOe) ,g A, ahol P = l,2,3,4,5,g = 1.2; A = nlLO ; SiOmlLO ;

RSiOs ; R — Mg, Fe 11
, Ca, Na, Li. — Fehér, pehelyszer tömegek.

Lemezei Ijajlékonyak, tökéletesen hasadnak. K=2.5. D=2 63. Két-
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tengely pozitív. ®= 1,728, (2 = 1,729, y= 1,735. Donetz-medence
több partján, az ásványtelléreken, továbbá bevonat a szénen.

lnderborvt (Metahidroboracit) (G. S- Gorshkov. Compt.
rend- Ac. Se. U. R. S. S. 254—256, 1941. — N. J. Ik óraik óva —
M. N. Godlevsky. Compt. rend. Ac. Se. U. R. S. S. 257—258,
1941.). CaMgB(jOu . llHaO. Monoklin holoederes; a : b : c = 1-6346 :

1 : 1,3173, /*= 90 U48’(G): 1,6395 : 1 : 2.6346, £ = 90*444' (I és G) Fá-
rnak : (100). (001), (110), (221), (221), (111). (111), (112),. Színtelen,
fehér; áttetsz — félig áttetsz, üvegfény. Hasadása (100) szerint
tökéletes; törése kagylós. K = 1,5(G)3 5(I és G), D= 1,928—1. 630(G),
2,04(1 és G). Kéttengely negatív. «= 1.496. fi= 1,521) számított,
(= 1,538—1-544 ; 2V= 80—86«(G). «= 1,483, fi = 1,512, r =1.530
y± C,002 Na-fényben), 2V — 77° (I és G) « :c = 0—1°(G), 2°(I és
G). — Inder-tó, inyoit, colemanit, ulexittel (G), inyoit és szájbélyit-
tel (I és G).

lshkulit (G. P. Barsanov. Compt. rend. Ac. Se. U. R. S. S.
468—471. 1941.) FeFeAE . FeCr^Oi . Mg Fe20i = 8,8 : 2,5 : 1. Króm-
tartalmú magnetit. Kátrányfeikete. Porszíne fekete. K = 6—6,5. D =
5079. Mágneses. Opák. Izotrop. Ishikul-tó.

Kirovit (G. N. Vertushkov. Bull. Ac. Se. U. R. S. S. 109

—

115. 1939.). MagnéziunitartaLmú melamterit, MgO = 7.45%. K = 2 5.

D = 1.76. Monoklin. Hasadása (110) szerint tökéletes, (001) szerint
jó. Pozitív kéttengely, 2V nagy. Optikai tengelysík (010). 7 : c =
12°. a— 1,476. Cseppköves képzdmények a Kalata-bányában, Ki-
rovgrad mellett.

A kuprokirovit hasonló a kuprojarossit-, a kirovit a jarossit-

hoz. melyeket Szomolnokról (Smolnik) írt le J. Kokta- Sbornik
ki. Prir. Brne. 75—79. 1937.

Kolskit (N. E. Efremov. Compt. Rend. Ac. Se. U. R-S. S. 432—433. 1939.). 5MgO. 4SiO 2 . 4H2O. Fehér sárgásfehér. K= 2—3. D =
2,401. Tömött, rostos. Kéttengely pozitív, fi =1 542. Kettstörés
gyenge. Kioltás egyenes. Saig-tó, Kóla.

KurnakovH (M. N. Godlevski. Compt. Rend. Ac. Se. U. R.
S. S. 638—640. 1940.) MgíBeOn . 13HA). Monoklin (?). (001) szerinti met-
szet pszeudohexagonális. (010) szerinti hasadás rossz. Fehér töme-
gek. K — 3. T) = 1,85. Kéttengely negatív. « — 1,489. fi = 1 510. y=
= 1,525. 2V = 80°. Szájbélyittel együtt Inder-tó.

Tokody László

Állítólagos Rinocerosz-mar advány bazaltban

A kaliforniai egyetemen C'h a p p e-1, Durha m és S a v a g e

beszámoltak egy állítólagos Rinocerosz-leletrl, amelyet! a Wash-
ington állambeli Kék-tó partján, nagyvastagság'ú, miocénkorá
„Columbia Rivea*“ bazaltlávaár aljában lév üregben találtak. Az
állítólagos üreg alakjának és anyagának részletes vizsgálata sze-

rint valamilyen Diceratherium -jelleg vastagíbr állat jelenlétére

következtetnek. Ezt igazolják a szerzk szerint a bazaltban talált

csontok, valamint állítólag jó megtartású brráncok lenyomata és

a háromujjú jobbláb negatívja.

Sajnos, a leletnek meggyz voltát sem rajz. sem fénykép, sem
részletes vizsgálati eredmény nem igazolja, úgyhogy egyelre csak
nagy fenntartással fogadhatjuk a jelentést.

fí. A.



•Ismertetések

Szobolev: Bevezetés a szilikátok ásványtanába. (1949.)

A Szovjetunióban az utóbbi idben nagy figyelmet szenteltek
a szilikátok beható tanulmányozásának. Szobolev könyve e vizs-
gálatok egészen új eredményeit foglalja össze s ezzel kiegészíti, ki-

teljesíti a szilikátok fizikai és kémiai vizsgálatainak módszereit sí a
szilikátok képzdésében, annak magyarázásában új utakat mutat.
A könyv jelentségét növeli az a tény, hogy Szobolev vizsgálatait
a korábbi elszórt helyi irodalmi adatokkal szemben, a Szovjetunió
egész területérl gyjtött anyagon végezte s az eddigi eredmények
kiértékelése mellett korszer és új vizsgálati móddal feldolgozva
ezeket, most a különböz zónák szilikátjainak egyeséges szempont-
ból való tárgyalását kapjuk-

A könyv három részre oszlik.

Az elsben a szilikátok kristálykémiáját tárgyalja a szerz,
a második rész a kristályszerkezeti, fizikai és fizikakémiai szilikát-

tulajdonságokkal foglalkozik, míg a harmadik rész igen részletesen
tárgyalja a szilikát-genezist-

A m 3949 végén jelent meg, irodalmi ismertetésében az egyes
altémakörök szerinti összeállításban, teljes és b felsorolását kap-
juk a kérdés világirodalmának, egészen a 1949. évig terjeden.

A könyv a Lwow-i (Lemberg) Állami Egyetem kiadása, terje-

delme 322 oldal. Jakucs-

Okola — K ulak: Mérnöki geológia. (1948.)

A Szovjetunióban a geológusképzésnek két irányzata van-
A nálunk is ismert elméleti és általában kutatógeológusképzés és

a geológus-mérnöki képzés. Ez a könyv a mérnök geológushallga-
tók általános földtani tankönyve. Csak abban tér el a többi álta-

lános földtani könyvektl, hogy minden fejezet a gyakorlati, épí-

tészeti, bányászati, vízkutatási vonatkozásokkal van kibvítve és

az általános geológiának azokat a részeit tárgyalja különös részle-

tességgel, amelyeknek szoros kapcsolata van a fentemlített gyakor-
lati problémákkal.

Az anyagot öt fejezetben tárgyalja. Az els részben a Föld
általános felépítését, a Föld helyzetét a világmindenségben és a
Föld összetételét látjuk. Ugyancsak itt adja röviden a legfontosabb
kzetképz ásványok ismertetjeleit és meg'határozási módjukat,
majd rövid, gyakorlati jelleg kzettant. A második és harmadik
részben a bels és küls földkéregformáló erket tárgyalja, amely-
nek keretében a tektonikai folyamatokat, diszlokációkat, földrengé-
seket, majd a kzetmállást, a mállás különböz fajtáit és különösen
nagyon részletesen és pontosan a szél, a folyóvíz, a tengervíz, a
tavak vizének, a jégnek és a földalatti vizeknek pusztító, erodáló
tevékenységét ismerteti. A negyedik részben a földtani kutatás
különböz ágait veszi sorra, Így a földtani térképkészítés, szelvény-
rajzolás után a hidrogeológiai kutatás céljait, eszközeit, módszereit,
a használatos számításokat, majd a legszorosabb értelemben vett
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mérnökföldtani teendk elvégzése szempontjából értékeli ki az
általános ismereteket. A speciális mérnök-földtani feladatok elvég-
zésénél használt térképkészítés módszereit ismerteti, amelyeknél a
kzeteket a kívánt feladatnak megfelelen osztályozva (pl. szilárd-

ság szerint) kell térképezni. Végül ebben a fejezetben tárgyalja az
építanyagok lelhelyeinek földtanát és ezek kutatási és termelési
módszereit. Az ötödik fejezet az egyes konkrét geológusi feladato-

kat veszi sorra és az ezekhez tartozó födtani ismereteket és mód-
szereket adja. így a vízzárógátak építésénél szerepl filtrációs,

altalajszilárdság, víznycpnás és gátanyagmegválasztás, stb. kérdé-
seit, a töltésépítés, a csatornavezetés éts alagiítépítés, majd a kiköt-
építés kérdéseit veszi sorra és sok gyakorlati példa alapján mutatja
meg a legfontosabb alapelvek, amelyek ezeknél a gyakorlati fel-

adatoknál a mérnökgeológusok munkájához tartoznak.

A könyv 420 oldal terjedelm és a végén hasznos irodalmi tájé-

koztatót ad. Jakucs-

A v c s i n i k o v: Általános hidrogeológia.

Ez az 1949-ben megjelent korszer általános vízföldtani munka
a' Szovjetunióban egyetemi tankönyvként használatos. Ezért szer-

zje úgy állította össze a tárgyalt anyagot, hogy a legfontosabb
alapismeretek, szabályok mellett figyelmet fordít a különböz elmé-
letekre, amelyek még ma is igen ellentétesek bizonyos alapvet
kérdésekben, hidrogeológiai megfigyelések magyarázásában. A ne-

vesebb nyugati és szovjetunióbeli szerzk nézeteit korszeren állítja

elénk.

Könyve hidrológiai és meteorológiai ismeretekre és a hidroló-

giai rész tárgyalására tagolódik. Az els részben foglalkozik a

földalatti vizeknek, mint atmoszferiáüs vizeknek a tulajdonságai-
val, a hidrológiai kép kialakításában szerepl meteorológiai
feltételekkel, a földalatti vizek dinamikájának alapjaival, a föld-

felszín éghajlati öveivel, a hidrológiai kép kialakulása szempontjá-
ból. és végül a hidrológiai megfigyelési és számítási módszereket
ismerteti.

I , , Ilii::
A vízföldtani részben legelször a kzetek és a vizek viszo-

nyának vizsgálatát találjuk, ahol a porozitás, a kzetek repede-
zettsége, a kapillaritás stb. vizsgálatának alapján a vízátereszt-
képesség meghatározásáig viszi a tárgyalást. Ezután a földalatti

vizek fizikai és kémiai összetételét vizsgálja. A vízelemzési ered-
mények kiértékelési módszereinek ismertetése után rámutat arra,
hogy a kémiai összetételbl milyen fontos földtani és vízszármazási
következtetések vonhatók le. Végül a vegyi összetétel változásairól
és az elidéz tényezkrl beszél és vegytani alapon megvonja a

víztípusok határait. A következkben a vizek származás és el-
fordulási mód szerinti osztályozását adja- A földalatti vizeket a
következ legfontosabb csoportokban tárgyalja: felszínközeli talaj-

vizek. talajvizek és mélytalajvizek, artézi-vizek, a repedéses kzetek
és karszíok vizei, az állandóan fagyott talajok zónájának vizei és

az ásványosvizek. A következkben a források rendszerezésével és
osztályozásával, a különböz forrástípusok földtani szerkezetével,

a vízföldtan formáló szerkezeti tényezkkel foglalkozik, majd leg-

végül ismerteti a vízföldtani térkép készítésének és a vízföldtani
terepfölvéteiuek módszereit és irányelveit.

Könyvének végén megadja az egész vízföldtani irodalmat
1949-ig. Jakucs.
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G u m e n s zk-i j: Az építészeti földtan alapjai.

A korszer építészet az építk elé olyan feladatokat állít ame-
lyeknek a megoldása sok esetben lehetetlen földtan nélkül- Adód-
nak olyan földtani íeadatok is, amelyeket az építészetre nem specia-
lizált geológus sem tud mindig megoldani. Ezért Gumenszkij
könyvében két fcélt, irányelvet tz ki maga elé. Az építészmérnökök
kezébe adni olyan tankönyvet, amelybl megismerkedve a földtan,
különösen a dinamikus földtan, kzettan, földkéregszilárdságtan
stb. alapjaival a nem túlságosan bonyolult feladatokat megoldhat-
ják, másrészt a geológ’usok számára mintegy speciális irányú
továbbképzést ad, megismertetvén ket a bonyolult építkezési
problémákkal és ezek megoldásaival. A könyvben szép példáját
látjuk a Szovjetunió gyakorlatában igen szerencsésen megvalósí-
tott tudomány és gyakorlat elválaszthatatlan kapcsolatának.

Az els részben a földkéreg összetételérl, felépítésiérl szól-

Ismerteti az egyes kzetfajtákat, mindjárt az építészet számára
kiértékelve azokat, kiemelve a különböz fizikai (hasadási, szilárd-
sági kopásellenállási stb-) tulajdonságaikat, s mindezeket nemcsak
egyszeren hozzáfzi a szokásos kzettani leíráshoz, hanem geneti-
kai alapon, a legkorszerbben magyarázza.

A könyv másoidiik része a tektonikai folyamatokkal foglalkozik-
A földrengéses területeken való építkezések módszereinek ismerte-
tése mellett az orogenezis és epírogen ezis területeinek vizsgála-
tát adja, a két terület kzetszerkezeteinek, speciális deformálódá-
sainak vizsgálataival.

A harmadik fejezetben a denudációs, mállási jelenségekkel
párhuzamosan ismerteti az építkzetek fajtáinak megválasztási
szempontjait, tekintettel az uralkodó kzetmállasztó tényezkre.

A negyedik részben történeti geológiát ad. Ebben a részben is

részletesen kitér a különböz idszakök kzettani fáeieseinek ismer-
tetésére s nagyon tanulságosan kapcsolja össze a fáciestanulmá-
nyokat az építészet speciális szempontjaival-

Végül a speciális felépítés és szerkezet területek (pl. karsztok
állandóan fagyott taliajiok) és a földalatti vizek tulajdonságait
ismerteti s földtani szemléletmóddal mutat rá az összes gyakorlati
szempontokra-

A könyv a llegújabb irodalom .ió összefog tatását adja.

Nagyon értékes és komoly, gyakorlati beállítottságú geológiai •

könyv. Minthogy betrendes tárgymutatót is kapunk, könnyen
kezelhet kézikönyvnek is használható.

Ez a 430 oldalas munka 1949-ben jelent meg a Szovjetunió
könyvpiacán. Jakucs.

Senes: Geologické studiá tercieru juzného Slovenska.
(Bratislava, 1949.) — Délszlovákia harmadkori üledékeinek föld-

tani viszonyai.

Szerz részletesen kitér Dél-Szlovákia földtani és sföldrajzi
viszonyaira, majd a Garam és Ipoly alsófolyása közötti terület
rétegtani és szerkezeti viszonyaira.

Fbb megállapításai: A fels lattorfi emeletben nagyobb goo-
sziriklinális keletkezik, amelynek mélysége a rupéli emeletben
kulminál, majd a katti-emelet elején kezddik a terület fokozatos
kiemelkedése és ezzel összefüggen a tenger regressziója. A rupéli

és katti rétegeket 6em faunisztikailng, sem kzettanilag nem lehet

elválasztani.
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Valószínnek tartja hogy a miocén kezdetén újabb üledék-
ciklus kezddött, azonban a szávai orogenetikus fázis, melynek
hatása még a burdigaliban is érezhet, megszakította a miocén
transzgressziót. Ennek hatására területén szárazföldi lepusztulási
ciklus kezddik.

A keletrl közeled nagy burdigalai—helvét transzgressziós
tenger fokozatosan bekerítette ezt a valószínleg az Ipoly alsó
folyása mentén fekv szárazulatot, éspedig nem csupán kelet,
hanem nyugat és észak fell is-

Az -alsó tortonai szintben meginduló villkanizmussal karöltve
megkezddik ismét a terület kiemelkedése. A Garamtól Xy-ra
pannoniai rétegek következnek, amelyek valószínleg a szarmata
üledékekre települnek észrevehet fácieskülönbség nélkül Ezek
alapján feltételezi hogy a medence szélén fekv területek felemel-
kedésekor és amikor ezeken elkezddött a lebordás, ugyanakkor
folytatódott a középs részek lesüllyedése és ezzel az üledékképz-
dés is. Eg-yébként csaknem az egész térképezett terület tortonai és
szarmata-rétegekbl épül fel.

Ezután részletezi az egyes emeletek rétegtanát táblázatokat és

b faunalistát közöl.
Ez a munka nálunk különös érdekldésre számíthat mivel a

feldolgozott terület közvetlenül a mi északnógrádi hasonló felépí-

tés területünkhöz csatlakozik. J • B-

Alloiteau: Les eoraux de leocene de Bojnice- les Bains
prés de Prievidza dans les Karpates Slovaques. (Práce státného
Geologiekého TJstavu. Sosit 24. Bratislava 1949, p. 1—30, Pl.

I—VIII.)
Tárgyalja a szlovák Kárpátokban fekv Preidvidza melletti

Bojnice-fürd környékének eocénkorú koralljait. Az anyag a

pozsonyi egyetem tulajdona. A leírt fajok megegyeznek az osztrák
Alpok, északi Olaszország és részben a francia medence fajaival.

A leírt és meghatározott fajok száma 14. Ezek közül újak:
Aslrocüenia intermedia , Siderofungia andrusovi, Siderofungia
bojnicensis, (?) Puttalophyllia conica, Placosmilia bojnicensis, Ceno-
manosmilia bojnicensis, Circophyllia costctta, tehát a 14 fajból 7.

azaz a fele- Valamennyi fqj részben az els eocénbl, részben a fels
lutétiai-emelétbl származik.

Összehasonlítva a magyar dunántúli eocén korallokkal a boj-
• nicei anyagot, megállapíthatjuk, hogy csak két faj: a Dendracis
ger viliéi és a Dendracis haidingeri az. amely a két terület korall-

faunájában eddig megegyezik. A többi fajt a dunántúli eocénbl
nem ismerjük még.

Az ismertetett mii kövületfényképei elég jók. bár akad olyan is,

melynek alapján határozni nem lehet, de pl. a Siderofungia képek
határozásra alkalmasak és szépek. A szöveg közt 5 ábrarajz van,
ezek közül az egyik kevéssé használható.

A borsodi Bükk eocén korall jainatk földolgozásával valószínleg
több vonatkozás fog eltnni e két szomszédos terület korullfaunája
között, viszont elénytanilag is ki lehet majd mutatni egyrészt a
kárpáti és borsodbükki, másrészt a dunántúli eocén korallfauna-
terület különbségét is. Kolozsváry-

De mólón: Dynaniique du sol. (IV. éd. Paris, Dunád,
1948.)

Demolon könyvének IV. kiadása összefoglaló képét adja a talaj-

tan mai fejlettségének. Könyvében kitér a talajtan összes kérdé-
seire, de elssorban a talajban végbemen változások összefügg-
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.sével foglalkozik. A talaj a földkéreg felszínének állandóan változó
képzdése; a környezet eredménye, amelynek különböz tényezi a
kzetbl kialakítják a termföldet, azt a természeti képzdést, amely
átmenetet jelent az élettelen kzet és az él anyagok közt. Ennek az
igazságnak a felismerése Dokucsajev érdeme, akinek nyomán az
orosz talajtani iskola a talajról szóló tudományt a természettudo-
mányok önálló ágazatává fejlesztette ki. Demolpn mvében az orosz
iskola eredményeit a legmesszebbmenen tekintetbe veszi.

Rövid kzettani bevezetés után részletesen foglalkozik a tala-

jok keletkezésével és a talajnak a keletkezésre alapított osztályo-

zási kérdéseivel. Ez a fejezet kitn összefoglalása a geológust
elssorban érdekl, a talajról szóló ismereteknek. Ismerteti a talaj-

tan végbemen folyamatokat, a bázisok, a szeszkvioxidiok, a szilí-

cium és a humusz vándorlását és felhalmozódását, az éghajlati
talajövek kialakulását a talaj fejldésmenetét és a.talajképzdésre
alapított nagyvonalú talajosztályozás alapelveit. Majd a fbb talaj-

csoportoknak a földgömb felszínén való elfordulásával foglalkozik,

részletesen tárgyalva Franciaország és gyarmatainak talaj-

viszanyait.

A m további fejezeteiben a talajban végbemen fizikai, ké-

miai és biológiai irányú változásokkal foglalkozik/, különös tekin-
tettel az egyes tényezk egymásra gyakorolt kölcsönhatásaira.
E téren a szerz maga is lényegesen hozzájárult munkatársaival
ismereteink gyarapításához, ami ennek a résznek az értékét különö-
sen emeli. Mvének végén Deinolon a termékenység fog-almának
szintéziséhez jut el, amely vezérfonalul szolgálhat a növénytermesz-
tknek a talajjal szemben felmerül kérdések megoldásánál. A talaj-

vizsgálat kémiai módszereinek ismertetésével ér véget a könyv-
B. R.

Hilgenberg: Die Bruchstruktur dér Sialischen Erd-
kruste. (Berlin, 1949.)

A könyv abból a megállapításból indul ki, hagy a Sial-kéreg
törésrendszere a benne fellép erk következtében jött létre, még-
pedig a gyengébben jelentkez törésrendszer a nyomási és húzási
igénybevételekre merlegesen létesült, az ersebben jelentkez
törések pedig a nyírási feszültségek folytán lépnek fel. A szerz
tapasztalatai szerint a nyírásból ered törésirányok a nyomás
irányával 40°-os, a húzás irányával 50°-os szöget zárnak be- Ettl
az értéktl az egyes mérési adatok eltérhetnek ugyan, de
a statisztikus értékek mindig a fenti adatokat adják.

A szerz végigvizsgálja a földkéreg törésvonalainak irányát,

külön részletességgel tárgyalja Grönland törésrendszerét. Az így
adódó törési irányok jó összhangban vannak Ven in g Mci-

nesznek a pólusok elmozdulásából adódó törésrendszerével.
A törési rendszer irányainak megállapításához mind a föld-

tanilag mért töréseket, mind a topográfiából és a vízrajzból
adódó értékeket felhasználja. Megállapításának alátámasztására
modellkísérleteket is végzett. Azonkívül különböz kzetek törés-

viszonyai a laboratóriumi megfigyelések szerint szintén igazolják
a fenti megállapítást, de — mint végül kimutatja — az elméletnek
is megfelel a szerz által adott törésrendszer. Az eredményeknek
az a nagy jelentsége, hogy ezáltal meg tudjuk állapítani az
igénybeveteli viszonyokat és azok változását a Sial-kéreg bármely
helyén s ezzel is egy lépéssel közelebb juthatunk a földkéreg fejl-
désének megismeréséhez. Egyed-



R e a d: A Contemplation of Time in Plutonisin. (Quarterly
Journal Geol. Soc. London. Vol. 103. 1949.) — Az id szerepe a
platonizmusban.

A szerz általános vizsgálat tárgyává teszi az idtényezt a
platonizmusban. Részletesebben vizsgálja az id és kristályosodás
összefüggésének kérdését, a plutoni kzetek kristályosodási sor-
rendjét, s különösen a porfiroblasztok rotációjának szerepével
foglalkozik. Megvizsgálja a deformációk fajtáit és adatokat közöl

pre-, para- és posztkriötallin deformációk megállapításáról.
Vizsgálatát kiterjeszti a plutonizmus és orogenezis idviszonyla-
tainak kapcsolatára és a metamorfizmussal kapcsolatos tektonikai
és redzési kérdésekre.

A metamorf történet, fácies és konvergencia fontosságát föld-

tani értelmezésben skóciai, keleteurópai és egyéb példákkal
illusztrálja. Tárgyalja a men- és polimetamorfizmust.

Minthogy a plutonizmus egész mködése a inigma-magma
mködésétl függ, tárgyalja a kristallizáció, deformáció, migmati-
záció, metamorfizmus, intruzió és orogenezis idkapcsolatait.
A magmatizmus és orogenezis közti kapcsolatot kutatja, továbbá
összefoglalja Dern-ay mikrotektonikus tanulmányait és ennek kap-
csán kitér a szinkinematikus intruzió és szinkinematilkus permeáció
vizsgálatára. Kifejti a gránitsort. Egységbe foglalja a gránitizáció.
migmatizáció és metatmorfizmus folyamatait, mind a mélységben,
mind a fokozatosan magasabb helyzetekben is és késbbi idpontok-
ban. A sor a mélységben keletkezett migmatitokkal kezddik. A grá-
nitizált anyag mozgása adja meg a sor következ elnevezéseit.
Beszél a gránitizált anyagnak és a migmatitos buroknak a szét-

válásáról, a kinyúlásról, a szelektív mobilizációról és a sor kémiai
variációiról (1. Autochton gránit, migmatit, metamorfit. 2 - pa-
rautoohton gránitok, 3. intruziv gránitok, 4. plutónok). A gránit-
tektonika és a gránitsor a viszkózus tömegként elhelyezkedett kési
és magasszint plutónokkal végzdik. Nyugat-Európa her.ciniai

övében D-rl Éra haladva a gránitsor fiatalabb tagjai mind
magasabb szinteken jelentkeznek és a kontaktus stílusában is

progresszív változást észlelhetünk. A gránitsor tagjaiként fel-

sorolt 3—4 nívópélda — mint minta — megvilágítja a szerkezetek
kifejldésében a tér és id kapcsolatát.

Felels szerkeszt: Kertaí György. — Felels kiadó: Nehézipari Könyv-

es Fölyóiratkiadó Vállalat Vezérigazgatója.

Kultúra Nyomda N. V.' VIII.. Conti-u. 4. Felels vezet: Heitter Imre.
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Értekezések

Szerves maradvány-vizsgálatok magyarországi

kolajokban

TÖMÖR JÁNOS

A7, olaj keletkezésének kérdése az els nyersolajlelhelyek felfedezése óta.

foglalkoztatja a kutatókat, és az olajnak a világgazdaságiban fokozódó jelen-
tségével együtt n a tudomány és gazdasági élet részérl az érdekldés a
kolajkeletkezés és a képzdési feltételek iránt. Á kolaj keletkezésének rend-
kívüli bonyolult útja részleteiben még tisztázatlan. Ennek az útnak felderítése
pedig nagy fontossága miatt nemcsak a tudomány érdekldésére tarthat szá-

mot, hanem rendkívül nagy gyakorlati jelentsége van új olaj- és gáz-
mezk felfedezése, bányászati lemvelése, st az újabb vizsgálatok és bakté-
riumkísérletek birtokában a fokozott mérv termelés, illetleg a termelési
téuvez növelése szempontjából is.

Az olajkeletkezés elméletei

Az olaj keletkezésére vonatkozólag, hosszú ideig, st bizonyos mértékig
napjainkig lényegéiben két elgondolás volt ismeretes. Az egyik elmélet szerint
az olaj szervetlen úton keletkezett, a másik szerint szervezetek elromlásából,
tehát crganogén úton jött létre.

Az els elmélet hirdetd, fleg vegyészek és fizikusok, számos magyaráza-
tot találtak arra, miképpen keletkezhetett szervetlen anyagokból kolaj.
Az általánosan ismert Mendeleje ff és Bér tkel ot elméletek a legrégib-
bek, ezeket számos más követte. Ezek közül figyelemreméltók azok, amelyek az
állócsillagok spektrumában feLfedezeltit szénhidrogénbl indulnak ki, hangsú-
lyozva hogy az ott adott körülmények között szerves élet nem lehetséges.
Figyelemreméltó Lind megállapítása, aki hangsiílyozza, hogy a metánból
való olaj keletkezés kísérleti úton igazolható rádióaktív anyagok alfa sugár-
zásának hatására. Az elmélet ellen szól, hogy a természetben elforduló szén-
hidrogéntömegekbl a szabad hidrogén csaknem teljesen hiányzik, amellett,
hogy az alfasugárzás nyomait más anyagokon is észlelni kellene.

Végül meg kell említeni, hogy a szervetlen keletkezés hívei új támpontot
nyertek a mesterséges benzingyártás felfedezésével. A kszén hidrogénezése
azonban nagy nyomás és hmérsékleten történik. Ha el is lehet képzelni ritka
fémek katalitikus hatását és a folyamathoz szükséges hidrogénnek rádióaktív
bomlás útján való jelenlétét, a nagy hmérséklet, a kolajban lév ritka

vegyületek elpusztulását okozta volna, tehát ilyenek nem volnának bányá-
szott. olajainkban.

A szervetlen olajkeletkezési elmélet hívei az oLajelfordulások földtani

körülményeit, az sföldrajzi viszonyokat, illetleg a, természetes környezetet,

a kísérjelenségeket és nem utolsósorban a kolaj kíséranyagait, nem vették
tekintetbe. Számításon kívül hagyták, hogy az egyszer szénhidrogénvegyü-
letek mellett sok bonyolult szerves vegyület is van az olajban, amely az él
szervezetekre jellemz.

. .
•

.

Meg kell említeni azt az irányzatot, amely a természetben lejátszódó olaj-

keletkezési folyamatot laboratóriumi úton igyekezett megismételni. így^egyes
kutatók szerves anyagokból, zsír. ölein, palmitin. gyanta, kaucsuk stb-bl állí-

tottak el a kolajhoz hasonló anyagokat. Természetesen ezekkel a kísérletek-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat és az Országos Bányászati ée Kohászati Egyesület
sza külésén 1948. IV. 7-éu.

1
*
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kei nem az bizonyosodott be, hogy a kolaj ilyen folyamatok útján keletke-
‘

zett. Ahogy az említett olajszintézis, különleges katalizátor és nagy hközlési s

követelményeivel eleve kizárja a kolajnak ilymódon való keletkezését, ezek
f

a laboratóriumi kísérletek is csak lehetsegekre mutatnak rá. Abból, hogy r
ultrahanghullámokkal mechanikus

_

úton, polimer-vegyületeket egyszerüb- »*

bekre lehet szétrázni (például keményítmolekulát cukormolekulákra), nem 1

következik, hogy a répa cukortartalma ilymódon keletkezett.
A természettudományi kutatás nem ismerhet el olyan elméleteket, ame-

lyek nem megfigyelések rendszeres összekapcsolása útján keletkeztek, hanem A

ismeretlen, illetleg nem jelenlév erket tételez fel. (22.) Számos kutató ezért p-

a természetiben jelenleg is képzd, olajhoz hasonló anyagok után kutatott, t

hogy azután a mai viszonyokból következetesen az elmúlt geológiai korsza- A

kokéra és ezzel az olaj keletkezésére.
Archangelski (1.) megállapította, hogy a Fekete-tenger jelenkori üle- -

dékei és a Grozny-i, szerinte, primer kolajterület harmadkori üledékei között
nagy egyezség van. A Fekete-tenger szapropéljében. kénhidrogénnel mérge- ti

zett, tehát fenéklakó élettl tökéletesen mentes helyen, 25—35% szerves anyag- t

tartalmat állapított meg. Ez az üledék az olajanyakzetnek mai képviselje. A

Hasonló körülményeket említ Link (24.) a Mexikói öbölben, Luisiana és .

Texas partvidékein. Ezen olajterületek harmadkori üledékei hasonló leülepe-
dési, hmérsékleti stb. körülmények között képzdtek, mint a jelenkoriak.
A geológusok véleménye szerint ezeken a területeken a harmadkor óta íoly- :

' toros volt az üledékképzdés, mivel kisebb töréseken és sótömzsképzdésen
kívül, lényeges mozgás nem történt, eltekintve az üledékgyüjt medence lassú
süllyedésétl.

Ilyen irányú vizsgálatokat számos kutató is végzett. Trask és W a t e r-

schoot van dér G

r

a c h

t

a szárazföldek parti részein, maii üledékek szerves
anyagtartalmát vizsgálták. Azt találták, hogy parltiközelben és nagyon egye-
netlen, tagolt fenéktérszínen a víz szerves anyagtartalma a legnagyobb. Tek-
nk. tengervályuk és lefzd medencék üledékei szerves anyagtartalomban
gazdagabbak, mint a tengerek közvetlen parti zónái. Fontos megállapítás
még az hogy a parti övben a mélybl felszálló víz és a szerves anyagtarta-
lom között fontos okozati összefüggés van. A nyugatamerikai pariszegély
néhány helyén hideg vízáramlásokat lehet észlelni. Ezek lígy keletkeznek,
hogy a szárazföld fell ható levegáramlás következtében a víz távolodik a
part. fell és pótlására a mélybl víz száll fel. Ez a felszálló víz a vizsgálatok
szerint hatalmas mennyiség lebeg planktonikus éllényt tartalmaz úgyhogy
érthetvé teszi ezen partvidékek lerakodásainak a szokottnál nagyobb szer-

ves anyagtartalmát azokon a helyeken, ahol leglassúbb az üledékképzdés.
Az olajkeletkezés folyamatára nézve jó utalást ad a coorongit keletkezésé-

nek lefolyása. Dél-Ausztráliában. Coorong közelében egy sósvíz lagúna part-

ján találták elször a ooorongitnak nevezett sötétbarna, kaucsukszer törne- :

get. Ausztrália ezen lagúnájában egy gömbalga, az Elaeophyton coorongiana
él amelynek protoplazmájában sok a folyékony zsírosepp. A lebeg életmódot
folytató magános algák elpusztulásuk után a lagúna fenekére kerülnek és
megfelel mélység helyen oxigénnélküli övbe jutnak. Az itt elboruló szerve-

zetek egyik bomlási terméke, a vízben oldott bénhidrogén, lehetetlenné teszi

fenéklakó, iszappal táplálkozó állatok életmködését. Az így összehalmozódó
algák, anaerob körülmények között, baktériumok hatására. Stadlnikoff szerint

aigazsirok -* hidrolízis = telítetlen zsírsavak -* polimer izáció =
ciklikus többázisú savak -» - dekarboxilizáció = szénhidrogének és

ketonok, biokémiai folyamatán mennek keresztül és keletkezik egy benzinben
oldható anyag, amely a coorongit egy részét alkotja és amely kémiai szem-
pontból közel áll a kolajok összetételéhez.

Fenti folyamat azonban a coorongit keletkezése közben a természetben
gyakran megszakad. A bomlásnak indult algatömegek idnként, viharok
következtében felszínre kerülnek; a levegvel való érintkezés folytán a még
el nem bomlott zsírsavak oxidációs és polimerizációs folyamatok útján egy
algás, rí. n. boghead-szénhez hasonló anyaggá alakulnak. Ez utóbbi rész a
ooorongitnak benzinben nem oldható része. Olajkeletkezés szempontjából csak
a benzinben oldódó, anaerob körülmények között keletkez rész jelents,
amely kapcsolatot jelez az elbomló szerves anyag és a kolaj között.

Jelenkori, fleg tengeri üledékek szerves anyagtartalmát vizsgálva, Tras k

(47-) megállapítja, hogy igen kevés tengeri üledék tartalmaz 10%-nál több
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szerves marfadványt, de 0.5%-nál kevesebb is ritkán fordul el. Általában meg-
állapítható. hogy az üledékek annál több szerves anyagot tartalmaznak,
minél közelebb vannak a parthoz és minél finomabb az üledék szemnagysága.
Ez az okozati összefüggés valószínleg a lebeg szerves anyag és a finom
ásványos alkatrészek ülepedési gyorsaságának hasonlóságával magyarázható.
Homoklerakódások helyein a víz mozgása a fínomeloszlású szerves és szer-

vetlen lebeg anyagot nyugodtabb helyek felé sodorja.

A szerves 'anyag- származása szárazföldi vagy tengeri lehet.

A folyók által behordott, oldott szerves anyag lokálisan igen jelents, Gri-
penberg az ilymódon tengerbe hordott szerves anyag mennyiségét évenként
kétmillió métermázsára becsüli, ami 100 g/cm2 lerakódásnak felel meg.
Aschan számi!Sásai szerint Finnország területérl 1,400.000 tonna oldott

hunmszanyagot szállítanak a folyók a tengerbe. A Kongó folyó 450 km távol-

ságig megváltoztatja a tenger vízének összetételét és színét. Az üledékek szer-

I vés anyagának fforrása azonban, a tenger planktontartalma. Partközeli

területeken a növényi plankton gyorsan szaporodik, úgyhogy nedves állapot-

ban szaporodása évi 1000 g/m2
,
szárazon kb. 100—150 g/'m--nek féléi meg.

Az állati plankton mennyiségét a víz oxigénfogyasztásából becsülték. S e i w e 1

1

szerint az Atlanti-óceánban évi 560 g/m2 a szaporulata. Trask szerint száraz

állapotban 1000 g/m2
.

Figyelemreméltóak a Fekete-tengeren végzett hasonló irányú vizsgála-
tok. (1.) Az oxigéntartalom általában a fels 50 in-ben alkalmas növényi és

állati életre, azonban lefelé rohamosan csökken, mert a fels rétegek alig
keverednek az alsó víztömegekkel. 150 m alatt nincsen oxigén, a kénhidrogén-
tartalom viszont 500 m-ben kb. 4 cnP/iit. A lerakódó üledék pUrtlközelben 10%
szerves anyagot tartalmazhat. A szerves anyagtartalom változásából követ-
keztetve. a lerakodó üledék 1 cm-ének idejét kb. 50 évre becsülik ezeken a

parti területeken. A Fekete- tenger nyugati felének legmélyebb részén kb. 0,3m
vastagságú fekete agyag van, amely igen sok szerves anyagot tartalmaz és
hasonlít a szapropélhez; s mint ilyen, az olajanyakzet mai equivalensének
fogható fel.

Nagyjelentség az olaj keletkezésére irányuló kutatások között Treibs
(49.) eredménye, aki nyersolajok, aszfaltok és bitumenes palák extraktumainak
epektroszkópos vizsgálatakor a színképben abszorpciós sávokat talált a zöld
és vörösben. Ezen a nyomon elindulva a vizsgált kolajok többségében két
klorofill- és két haminderivátumot -mutato.lt ikii, a desoxiphyllerythro-
átioporphyrinít (Cs2 H36 H4 ), a desoxiphyilerythrint (C32H35 N4 COOH), a
mezoátioporphyrint (C :i2 H3s N4 ) és mezoporphyrint (C32 H3B N, COOH,). Ezen
vcgyületek jelenléte bizonyítja, hogy a kolaj oxigénmentes közegben és 200°

C alatti hmérsékleten, elbomló szervezetekbl keletkezett. A Treib s-féle

eredmények, amellett hogy a szapropéiképzdés határozottan anaerob és- víz-

alatti folyamatára utalnak, rámutatnak arra is, hogy, áhol szapropélképzdés
helyett huminifikációs jelleg bomlás történik (tzegképzdés), ott a klorofill

maradék nélküli elbomlása következik be.

Az olajkeletkezés körülményeire és az olaj prezervatív hatására jellem-
zk A s c h e i m (2.) vizsgálatai, aki kolajokban, strogén hatóanyagokat talált,

és Hohlweggél (2.) follicülar-hormonokat vont ki az olajból, amelyek
fiziológiailag aktívok voltak. Meg kell említeni, hogy ilyen hormonok mind az
állati, mind a növényi szervezetekre jellemzek- Marcusson és Engler a
kolaj optikai aktivitását cholesterin derivátumoknak tulajdonítja. Végül
megemlítend, hogy az olajok chinolinszármazékokat is tartalmaznak, ame-
lyek nagy hmérsékleten elbomlanak és így ugyancsak az organogén kelet-
kezési elmélet mellett szólnak.

A szapropélben lejátszódó, bonyolult biokémiai folyamatok magyarázata
fontos adatokat nyert Ginsburg-Karagitschewa (9.) kutatásaival, aki
az Apscheron-félszigat olajkút j-ainak rétegvízébl egy él, desulfuráió, denitrifi-
káló éte fehérjebontó formákból álló anaerob-ibaktériuniflórát mutatott ki.

Ettl függetlenül B a s t i n (4.) az Illionois-i olajmezkön és Ivansasban is

hasonló eredményre jutott. Megállapítható, hogy ezek a baktériumok rend-
kívül ellenállók hmérsékleti és nyomási hatásokkal szemben. +75° C-t még
kibírnak és 1—2 ezer m mély kútnak nagynyomású rétegeibl 1 atmoszféra
nyomásra is fölhozhatok. Szintúgy nem érzékenyek a sókoneentráeió ingadozá-
saival szemben sem. Érdekes volna tudni, hogy a világ legmélyebb termel



338

kútjának, a 4331,5 m mély Pure Oil Co. Well 1 . olaja szintén tartalmaz-e él
baktériumflórát. Itt kb. 200° C hmérséklet és kb. 450 atm. nyomás uralkodik.

Azóta az olajban számos anaerob-bakiériumfajt mutattak és tenyésztettek
ki, amelyek a kolajat a tároló rétegekben napjainkban is bontják, alakítják,,
ami új. hatalmas távlatot nyit az olajtermelés, a mez kitermelés és a finomí-
tás felé. A tengeri üledékekben él baktériumkutatást ma már a k-utatók
hatalmas tábora végzi és mind nagyobb mértékben bontakozik ki sze-

repük az üledék legkülönfélébb anyagainak átalakítása terén. Mennyiségükre
nézve jellemz, hogy R üss el a nápolyi Öböl üledékének 1 cm3-ében 250

—

300-000-et talált! Drew az Andros-szigeteknél 1 cm3 iszapban 160 milliót muta-
tott ki.

A kolajkeletkezés kutatása terén kiemelked eredményt ért el O r'lov azzal,
hogy a bitumeníben cukrot mutatott ki. annak jeléül, hogy cellulózé is szere-
pel az olajkeletkezésnél. Wasmund (54.) szerint anaerob baktériumok hatá-
sára a cellulózé bomlása 50%, vagy több zsírsavat eredményez a végtermék-
ben. Végül kiemelked érték kutatásokat végzett még Sanders (34.) is a
kolaj keletkezésével kapcsolatos mikroszkópos olajvizsgálataival.

A kolaj keletkezésével foglalkozó kutatók ma már túlnyomórészben
organogén eredetnek tartják az olajat. Jelenkori analógiák alapján a kolaj
keletkezésére legalkalmasabb a lezárt beltenger, mélyvíz lagúna, vagy egyéb

' partközeli, nyugodt és mélyvíz szigettenger. Az olaj salapanyagának kép-
zdése ezekben a tengerrészekben vegetáló nagytömeg lebegve él szerveze-
tekbl történik olymódon, hogy azok elpusztulásuk után lesüllyednek a
lebeg iszapszemcsékkel együtt a medence fenekére. A lesüllyedést elsegíti
üz, hogy a vizes szuszpenziók lebeg, finom eloszlású iszapszemcséi csekély
mennyiség növényi vagy állati nyálkaanyagitól gyorsan lecsapódnak és a
lebeg anyagok pelyliek alakjában az elpusztult organizmusokat is magukkal
ragadva, lesüllyednek.

Számos kutató szerint a szapropél szerves anyagtartalma nemcsak a víz-

ben él sósvízi lebeg, növény- és állatvilágból származik, hanem igen jelen-

ts szerepet játszhat a szárazföldrl behordott szerves f o 1 y ó h o r d a 1 ék,
ezek között elssorban a kolloidális huminvegyületek. Hlausohek (16.)

szerint egyes folyók 1.5—2 gramm/liter oldott szerves vegyületet visznek a
tengerbe.

Megemlítend, hogy egyes külföldi és hazai szerzk ismételten hangoztat-
ják, hogy az olajkeletkezéshez ú. n. .,katasztrófazónák“-ra van szükség. A fen-
tebb már leírt sföldrajzi körülmények közül, amelyek különösképpen alkal-

masak eddigi ismereteink szerint olajkeletkezésre kétségtelenül elnyös a
folyótorkolatok közelében lév terület. De ez korántsem jelenti azt. hogy
folyótorkolatok zónáihoz kell kötni az olajkeletkezést, az ú. n. „katasztrófa“-
elméiet alapján. Nem az édesvíz beömlése következtében történ gyors katasz-
trofális pusztuláson van a hangsúly, hanem a lebeg szervezeteknek part-

közeli, stagnáló viz életkörülményein és a beöml folyók édesvizének dús
szerves anyagtartalmán. A víz kiédesülése következtében fellép ..katasz-

trófa“, vagy több megismétld katasztrófa is, csak jelentéktelen mennyiség
szapropélló alakuló szerves anyagot jelentene.

A lerakódás mértékére nézve számos mérés és becslés áll rendelkezésre.
Twenhofel (51.) 0.35 cm re becsüli az 1000 év alaltit lerakodott szedimenlumot.
Braun (51.) az Indiai-óceán üledékképzdését 0,4—0 8 cmJOOO évre becsüli

Ha feltételezzük, hogy egy szigettengerben, vagy partközeli területeken ennél
gyorsabban megy végbe az üledékkópzdés, akkor is nehéz elképzelni pl. egy
80—100 m vastag szapropélösszletnek katasztrófák során történ keletkezé-

sét, illetleg azt. hogy ilyen hosszú ideig tarthat a katasztrófák sora.

Megemlíthet természetesen a katasztrófa-elmélet hívei által idézett köz-
ismert másik példa, a Kara-Bugas öböl, ahol a sivatagi éghajlat okozta nagy-
arányú párolgás következtében a víz sótartalma nagyobb a Káspi-tenger
sótartalmánál. Az elpárolgó víz pótlására behatoló tengervíz magával hozza
a maga pliaükton ját és nektonját. Az elpusztuló szervezeteik az öböl alján olaj-

hoz hasonló anyaggá alakulnak. Kétségtelenül elképzelhet, hogy a világ olaj-

mezi között van. amely ilymódon keletkezett, de nem állítható ez általános-
ságban. A magyarországi kolaj olyan sföldrajzi körülmények között kelet-

kezett. amelyek nem azonosíthatók a Kara-Bugas-éval.
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A szapropéiek szerves anyagtartalma erltetettség nélkül magyarázható,
ha hosszú ideig tartó ülepedési ciklust tételezünk fel egy olyan területen, ahol
lebeg szervezetek nagy tömegben optimális életkörülmények között élnek és
elpusztulva a fenékre süllyedve, kolajjá alakulhatnak. A medence nyugodt
vize gyakorlatilag oxigénmentes a fenék közelében. A bomlástermékként,
bakteriális hatásra fehérjefélékbl felszabaduló kénhidrogén, vízben oldódva,
mérgez hatásával megakadályozza, hogy fenéklakó szervezetek eljenek és
táplálkozásukhoz a lesüllyed szerves maradványokat felhasználják; szapro-

pél keletkezhet tehát, amely anaerob baktériumok útján megkezdi átalakulá-
sát. Az anaerob baktériumoknak energiaforrásai a szénhidrátok, zsírok, pro-
teinek és származékaik bomlástermékei.

Az él szerves lénytl a kolajig részleteiben 'tisztázatlan, rendkívül
bonyolult és hosszú út vezet. Ennek a folyamatsornak kutatása és tisztázása
leghelyesebben úgy közelíthet meg. hogy a fito- és zooplankton összetételét
vizsgáljuk és az összetev vegyületek változását tanulmányozzuk az olaj.iá-

válás folyamata alatt.

Trask (45.) a kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a fels vízzóna
planktonjai fleg Diatomák Dinoflagelláták és Copepodákból állnak és ezek
tömegének jórésze az üledékek számára elvesz, mert a tengeri élvilág táp-
lálékául szolgál. Az üledékben felhalmozódó szerves anyag már a lesüllyedés
folyamán részben átalakul, úgyhogy fleg ellenállóbb maradék vegyületekibl
áll. A tengeri plankton összetétele általában 24% protein. 3% zsír, 73% szén-

hidrát és más nitrogénmentes vegyület. A most lerakodó szerves üledékekben
40% protein 1% zsír és 59% szénhidrát és más nitrogénmentes vegyület az
arány. A cellulózé, egyszer proteinek és zsíroknak Trask (45.) nem tulajdo-

nít nagy szerepet a kolajjá válás folyamatában, mert szerinte aránylag kis

mennyiségben vannak jelen a szapropélben és a zsírok telítetlen jellege szem-
benáli a kolaj telített jellegével. A kolaj alapanyagai a bonyolult proteinek
és nitrogénmentes vegyületek.

Fontos mgállapítása még Trasknak. hogy a biokémiai bomlás útján már
kialakult folyékony szénhidrogének oldanak szerves anyagokat, az alkotó-
részek befolyásolják egymás összetételét mindaddig, amíg nem áll el bizo-

nyos egyensúlyi -állapot. Az oldási folyamatok megismétldése az olajjáválás
lényeges része.

Említésreméltó ezzel kapcsolatban az hogy a természetben nem ritka a
fzénbidrogénvegyületek jelenléte és keletkezése. A Cera musoe levele C, fi Hs4
összetétel folyadékot tartalmaz. A Ficvs ceriflua az indiai gumi és viasz
közötti Cis Hm összetétel desztillációs terméket ad. Ide tartoznak a gumifé-
lék szénhidrogénjei általában C, n H1C és C45 H ;

,4 összetétel terpének.
Euphorbia cerifera Brooks szerint arid termhelyén viasszal van bevonva.
A viasz a növény 4—6%-a. T h o ms o n ezeken kívül mintegy 15 féle panafintar-
talmú olajra utal- amelyek természetes á ion . ma él növényeiken keletkeztek

A szapropél anyagainak vegyi átalakulása.

A szapropélbe kerül növényi és állati mikroorganizmusok, általános
vélemény szerint már a lesüllyedés folyamán részben elbomlanak, és csak az
állandóbb jelleg vegyületeik kerülnek »a medence aljára. (47.)

A proteinek mind az állati, mind a növényi szervezetek protoplaz-
májának lényeges alkatrészei. A jelenkori és fossilis szapropél-üledákek ken-
és nitrogéntartalma nagyrészben proteinvegyiiletekbl származik. Neuberg
vizsgálatai szerint nitrogénlehastidás mellett a fehérjékben egy átmenet kelet-

kezik az oxisavak felé, amelyek késbb zsírsavakká redukálódhatnak.
A proteinek elbomlása a szedimentáció folyamán nagymértékben megtörténik,
még mieltt a szapropél alkotórészévé válhatnának, mert legegyszerbb bom-
lástermékei, az aminek nem mutathatók ki az olajban. A proteinek szétbom-
lásának mértékére nézve a szén-nitrogén viszonyszám jellemz mind a szapro-
pélben. mind a kolaj anyakzeitében. Egyes fehérjeszármazékok konzerválódva
megmaradnak a kolajban; ilyenek a fentebb már említett klorofill- és hamin-
derivátumok is.

A proteinek olajjáválásának részleteit még nem ismerjük. Redukciójuk-
nál, amikor CO,. és TEO hasadnak le molekuláikból, igen fontos szerepei ját-
szanak a baktériumhatásra történ biokémiai reakciók. Treibs szerint a bak-



340

tóriumok fermentáló hatása, az ersen redukált vegyületeíknek szénhidrogénné
való alakulásához vezetnek.

A zsírok és olajok átalakulásának folyamatát, már részletesebben
ismerjük. A természetben .jelenleg is keletkez coorongit, az Elaeophytón-
moszat zsírcseppjeinek átalakulási terméke, anaerob körülmények között.
Wa smund (54.) számos példát ír le mélyvizek anaerob viszonyai mellett
keletkez anabituminás hullaviasz keletkezésérl. Ericikson és Wells egy
elsüllyedt halászhajón talált és halóin jbi átalakult szilárd anyagot írnak le,

amely zsírsavak magnézium- és kalcium-sójának bizonyult. Ezek az anylagok
az olajkeletkezés felé átmenetet, közbüls termeiket jeleznek. A zsírok bomlási
folyamlata glicerintartalmuk elvesztésével kezddik. A további átalakulás folya-

mán a zsírsavak C0 2-t adnak le, majd baktériummködés következtében foly-

tatódik az olajjáválás részletekben eddig még nem ismert folyamata. Gins-
burg és Ivar agits clh e wa szerint kísérletileg kimutatható, hogy zsírok-

ból baktériumok útján nehéz szénhidrogének keletkeznek. Jelenkori tengeri
üledékekbl olyan baktériumokat tenyésztettek ki, amelyek zsírokat és zsír-

savat bontva, a jódszámban csökkenésit, okoznak és szuppanosító hatást fejte-

nek ki. (63.)

Aerob feltételek
i

mellett tudjuk, hogy a zsírok 4 szénatomnál rövidek

b

láncból álló zsírsavakká lesznek, amelyek egyszerbb vegyületekké oxidálód-
nak és végül C0 2 és H 20-vé bomlanak. Anaerob-viszonyok között azonban, a
már redukált szerves üledékben mikroorganizmusok végzik a szénhidrogén-
képzdést.

Mai szaprepéinkben mind a zsírsavakat, mind az ezeket telített szénhidro-
génekké átalakító baktériumokat megtalálták. A zsírok bakteriális hatóanya-
gok lipaze-szer ferment,uniók hatására, hidrolizálódnak és szabad zsírsavak
keletkeznek. Hogy azonban ezen zsírsavakból kolaj keletkezzék, hidrogén-
forrásra van szükség, mert zsírokból elemátcsoportosítással még kolaj nem
keletkezhet. Porfiriev (30.) szerint elengedhetetlenül szükséges, ezért ele-

gend mennyiség szénhidrát jelenléte. A legújabb kutatások a szénhidrá-
tokból hidrogént fejleszt mikroorganizmusokat is ismertetnek.

A "szénhidrá t ok közül az olajképzdésnél elssorban a cellulózé
jelents egyes kutatók véleménye szerint. Az átlagos tengeri plankton cel-

lulózé tartalma 14%, ez a mennyiség azonban jelenkori szapropél-jellegü
üledékeinkben mindössze 1%-ra csökken, fosszilis üledékekben pedig ki sem
mutatható. Ezt azzal magyarázzák, hogy a szapropélben tökéletesen átalakul,
illetleg jelentsége az olajképzdés szempontjából területedként a fito-

plankton összetételétl függen változó.
Trask vizsgálatai rámutatnak arra. hogy a Dinoflagellátók cellulóze-

tartalma 42%. Tekintve a Peridineák rendkívüli szaporaságát és ezen magá-
nos moszatok 2 naponkénti osztódását, elképzelhet, hogy jelentékeny meny-
nyiség anyagtömeggel kell számolni. Tol mán, Copalis Beachben a víz egy
literében 2 milliárd moszatsejtet számított.

A cellulózéból törltén olajike'letkezést fképen Orlov hangoztatja. (29.)

Szerinte az olaj alapanyaga a tengeri moszatok cellulózéja. A bitumenben
cukrot mutatott ki, annak jeléül, hogv a cellulózé jelentékenyen résztvesz
az olajkeletkezésben. Figyelemreméltó Wasmund véleménye, aki szerint a
cellulózebomlás anaerob baktériumok hatására végs termékként csaknem
50% zsírsavat eredményez. A zsírsavak további átalakulását telített szén-
hidrogénekké már részleteiben is vizsgálták és megersítették.

A c hit in komplex polysacharid. A tengeri plankton lényeges alkotó-
része, azonban természetes bomlási folyamatoknak redukáló, anaerob kör-
nyezetben igen ellenálló. Egyes kutatók szerint azonban bakteriális ríton

elbomlik.
A cukrok igen könnyen elbomlanak még lerakodás eltt. Orlov

szerint a bitumenben kimutatott cukor cellulózebomlás útján keletkezett a
ezapropélben: A keményít ugyancsak lerakodása eltt elbomlik, de redukáló
környezetben is csak metán keletkezik belle.

Rendkívüli jelentséget tulajdonítanak egyes kutatók olajkeletkezés
szempontjából a ligninnek és bomlási termékeinek. A humuszanyagok,
amelyeket hatalmas tömegben folyók szállítanak szárazulatokról a tengerbe-
fleg ligninbl keletkeznek. Traslk egyes jelenkori üledékekben 30% humusz-
anyagot talált. Wil lstat t ér mesterséges úton és 250° C hmérsékleten redu-
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kálva a lignint ciklikus szénhidrogénvegyiileteket kapott. A humuszányagók
átalakulásához ugyancsak redukáló viszonydk szükségesek, azonban bakte-
riális bontással szemben igen ellenállók. Hl au sebek és Taylor szerint
aránylag egyszer katalitikus hatásra a szénbidrogénkópzdés megtörténik.

A szapropél mennyiségre nézive nem jelents tartozékai a növényi
viaszok és gyamták. Mindkét anyag — amint azt késbb ismerte-
tend vizsgálatok igazolni fogják — rendkívül ellentálló, és vegyi jellegük
megváltozása nélkül eredeti összetételükben válnak az olaj tartozékaivá.

A baktériumtevékenység és a radioaktivitás szerepe

A vázolt folyamatoknál csaknem kivétel nélkül szerepelnek anaerob bak-
tériumok. Mködésük els-sorban a redukáló viszonyok megteremtésében
nyilvánul, és abban, hogy hatóanyagokat termelnek, amelyek az enzimekhez
hasonlóan, bizonyos vegyi átalakulásokat idéznek el. A mköd baktériu-
mok mennyiségére nézve jellemz, hogy Drew azAndros szigeteknél az iszap
1 emsében 160 millió talált.. A délkaliforniai szigeteknél az iszap 1 grammjá-
ban több millió volt kimutatható. A baktériumok fermentumainak aktiváló
mechanizmusa csak általánosságban ismert, ezért a kutatók közvetlen bizo-

nyítékok híján nem egyönteten vallják a baktericid hatás szükségszersé-
gét az olajjáválás egész folyamata alatt.

A baktériumok szerepén kívül a legújabb kutatások a rádioktivítás sze-

repére is rámutatnak az olajkeletkezéssel kapcsolatban. L i n d hangoztatta
elször, hogv megfelel földtani viszonyok mellett szénhidrogéngáz rádió-
aktív hatásnak kiftéve olajjá válik. W h i t e h e a d és Slieppa r d laboratóriumi
úton zsírsavakat, alfarészecskékkel bombázva n-pentadekánhoz hasonló szén-

hidrogént kapott. Ezidszéróit még kevés adat és (kevés kísérlet áll rendel-

kezésre ezzel a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy addig ez az elgondolás is a

többi elmélet mellé sorolható.

Összefoglalásul tehát a szerves olajkeletkezés mellett a következ fontos
érvek sorakoztathatok fel:

1. Földtani összehasonlítással kimutatható, hogy a

legtöbb olajteriéinél, a mez közelében, vagy a tároló-
kzet alatt fleg hemipedágikus jelleg, szapropél bi
keletkezett p e 1 i t e s kzetek vannak, amelyek az olaj anya-
kzetéül tekinthetk.

2. Jelenkori szapropelitekben, felhalmozódott ritka
fémek mutathatók ki. a nikkel, vanádium és molibdén.
Ugyanezek az olajokban is megtalálhatók.

3. A kolajban kimutathatók & h íi m i n és klorotfill Szár-
máz ék ai. Ezek él szervezetekre jellemz vegyületek és
oxigénnel átszellzött vizek lerakodásaiban hiányoznak.

4. A kolajokban számos, ma is él baktériumfajtát
lehet kimutatni, ezek a baktériumok bizonyíthatóan ma
is bontják, alaki tjáöc az olajat.

A magyar kolaj mikroszkópi vizsgálata

A magyar kolajra vonatkozó vizsgálataink Sanderis kutatásai
nyomán a következ elgondolásból indultak ki: ha valóban oxigénnientés
tengerrészekben planktonszervezetek anaerob biokémiai elbomlásából
keletkezett a kolaj, úgy felmerül az a gondolat, nem maradt-e meg az
elpusztult, egykori zoo- és íitoplankton el nem boruló, esetleg konzervált
része az olajban.

Két év alatt nem várt bségben tudtuk kimutatni dunántúli nyers-
olajainkban egykor él állati és növényi szervezetek mikroszkopikus
maradványait. A kísérletek és vizsgálatok két éve folynak, de a hatalmas
anyag és az elkerült állati és növényi maradványok csaknem minden
darabja külön vizsgálati problémát jelent, úgyhogy a kutatások még
korántsem mondhatók befejezetteknek.
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i A vizsgálati eljárás ismertetése

Anyaggyiiités.
Olajvizsgálat céljából egy kb. 10 liter rtartalmú tartályba vett, a lehe-

tség szerint steril mintából kell kiindulni. Gélszer felszálló termelést adó
kútból mintát venni, mert ott a zárt rendszerben történ, tehát csaknem tel-

jesen steril, a külvilága szennyezésektl mentes mintavétel megoldható.
A termelcs elágazása elzetes fuvatás uián a tartály bevezet nyílására

kapcsolható, ahol a gyüjttartály a felszök olajjal megtölthet. Az olajjal

együtt bekerül gáz. a tartályban különválva az olajból egy másik vezetéken
eltávozik. Mintavétel után az olajtartály csapjai lezárhatók.

Mintavételeink mind így történtek. Természetesen nem minden olajter-
mel területen lehet fenti eljárással mintát venni. Szivattyús, vagy kanala
zással termel kutaknál, esetleg olyan területeken, ahol a tárolókzetbl 'a
kiilszinen szivárog az olaj, fokozottabb figyelmet . kell fordítani a küls
szennyezéstl mentes mintavételre. Ilyen termelési módok mellett ugyanis
számos lehetség van arra. hogy az o!*aj részben a kútba kívülrl bekerül
anyagtól, részben a szabad levegre kikerülve szennyezdhet. Az ilyen anyagok

vizsgálatakor fokozott bírálattal kezelendk a vizsgált maradványok. A szeny-
nyezésmentes minta vizsgálati munkálatai közben arra is gondolni kell,

hogy a levegbl, ruháról stb. szennyezés ne kerülhessen a vizsgálati anyagba.
Az eszközök használat eltt gondosan megtisztítandók. Üvegeszközöket

célszer krómsavval, majd desztillált vízzel és alkohollal kezelni. Ecsetek és

hasonló tárgyak alkoholban öblítendk, majd mikroszkópon vizsgálandók,
hogy mentesek-e a szennyezésektl-

A begyjtött olajmintát lehetleg vízmentesen termel kútból ajánlatos
venni. Az esetleg olajban maradt kevés víz, néhány napi állás után, a tar-

tály alján lecsapolható.
Olajvizsgálataink a Déldunántúl három olajmezjének kisviszkozítású.

híg, alacsony frakciókban dús olajaiból készültek. Sr, viszkózus olajokat a
gyüjttartályban a kolaj párlataival fel kell hígítani, hogy a víz leülepít-
het. és a szrési eljárások keresztülvihetk legyenek.

Szrés. A tartáljiban lév olaj felkeverése után 05—0,75 litert haszná-
lunk vizsgálatra.

A szrés céljára porcellán szürfelület üvegszrit használunk, amelybe
elzleg vegytiszta, igen finoman kristályos konyhasót rétegeznk. A konyha-
sót 1 nim-nyi mennyiségben a szribe töltve, szrt és lehetleg külön ledesz-
tillált petróleummal lecseppentjük. A következ, ugyancsak petróleummal
megnedvesített sóréteget üveghenger lapos végével tömöttre döngöljük,
mindezt folytatva addig, amíg egy 10—14 mm vastag sóréteg nem áll ren-
delkezésre.
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Az így elkészített szrt vákuumpalackhoz kapcsoljuk és lassan szívat-

juk, közben egy üvegpálca felhasználásával desztillált petróleumot töltünk

rá. Az ilymódon elkészített és petróleummal átmosott szr felhasználható
már kolajszrésre.

Állandó, lassú és egyenletes vákuuimszívás közben az elkészített olajat

lassan a még teljesen le nem szívott., tiszta petróleummal félig tele szrbe
öntjük és az utántöltést folyamatosan végezzük, a szrés befejezéséig.

A továbbiakban a konykasó-szrfelíiletet ugyancsak lassú vákuumszívás
mellett óvatosan átmossuk olajfrakciókkal; elször petróleumot, majd ben-

zint és gazolint lehet alkalmazni. A mosást mindaddig kell folytatni, amíg
a szrfelület az olajtól teljesen megtisztul és a szrlet tiszta marad átszí-

vás után.
Más organikus oldószerek, így széntetraklorid, éther, kloroform

^
stb.

használata gyorsítja ugyan a szrfelület tisztulását, azonban egyúttal

kioldhat olyan anyagokat, amelyek jellemzk lehetnek- A kolajfrakcióknak
mosásra, a konyhasónak pedig szrfelület készítésére történ felhasználása

a fizikai és kémiai változások lehetségét kiküszöböli. Mind a konyhasó,

mind a kolajfrakcióik 'azon közeg tartozékai, amelybl a vizsgálandó anya -

got, kiszrjük.
A szrréteg megtisztítása és meleg leveg átszívása útján történ szárí-

tása után a konyhasó meleg, szrt, desztillált vízzel átmosandó egy kis fz-
pohárba vagy hengerüvegbe. A feloldódó konyhasóból tömény sóoldat kelet-

kezik amely opaiizáló, híg, tejszéni a benne lebeg olajból származó anyag-
tól. Ha a só feloldása túl sok vízzel történik, és a híg oldatban a kiszrt

a

2. ábra. Mikroszrök.

anyag nem lebegne, úgy az oldat koncentrációját tetszleges mértékben
növelni lehet, túltelített konyhasóoldat hozzáadásával. Ha tömény oldatban
minden a folyadék felszínén lebegne, úgy hígítással elérhet, hogy a kiszrt
anyagot faj súlya szerint máris szelektáljuk .

Ezután következik a vizsgálati anyag elválasztása a konyhasótól. Faj-
súly szerint, rétegenként a hengerüvegbl leválasztjuk az oldatot a benne
lebeg anyaggal együtt, és Schott szrfelületekbl készített szrcsövekbe
mosva, lassú vákuumszívással leválasztjuk a konyhasót, majd desztillált
vízzel mossuk az anyagot. Alapos átmosás után a vizsgálati anyagot meg-
szabadítottuk a konyhasótól, úgyhogy a preparátumok elkészítésére kerül-
het sor.

A preparátumkószítés legegyszerbben úgy végezhet, hogy a
vizsgálati anyagnak desztillált vízzel történ kimosása végén a folyadékot
nem szívjuk le teljesen, hanem alkoholt adunk állandóan a folyadékhoz,
mindaddig, amíg egy kismennyiség alkohol marad a szrben a benne lév
maradványokkal.

Az így elkészített alkoholos anyag üvegfiolákban tárolható, vagypedig
finom borzecset felhasználásával tárgylemezre vihet tetszleges mennyiség-
ben. A lemezrl az alkohol elpárolog, a maradványok pedig az üveghez
talpadnak. Ez az eljárás azután a többi fajsúlyfrakoiókkal hasonlóképpen
követhet.

Jó eredménnyel lehetett alkalmazni a kisfelület szrlappal ellátott
csöveket. Itt a vizsgálandó anyag desztillált vizes mosás után a szrlapon
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kerül vizsgálatra a nélkül, hogy tárgylemezre vinnénk. A szr egy vékony
kemény gmmilemez nyílásába, illeszthet és közvetlenül a mikroszkóp tárgy-
asztalára helyezve vizsgálható. Ez utóbbi eljárás fleg azon esetekben vált
be, amikor oldási, festési vagy egyéb vegyi eljárásoknak kell a vizsgálati
anyagot alávetni.

Ez utóbbi vizsgálati berendezésnek elnye még az, hogy a szrfelületre
tapadt vizsgálati anyaggal ellenkez szürfelületi oldalra alkoholt., vagy
desztillált vizet cseppentve, és a szívócs fell levegnyomást adva a tár-

gyak tapadási helyével ellenkez oldalról, a vizsgálati anyag fellazítható, és
újra más tárgylemezre vihet.

Az olajban lebeg szerves eredet maradványok nagy tömegéneik jelen-

léte természetszerleg felhívja a figyelmet arra. hogy hasonló maradványo-
kat a kolaj tárolókzetéiben is kutassunk. Az olaj mai tároló-
helyére kétségtelenül vándorlással került megfel szerkezeti formákba.
A migrálás távolsága legtöbbször ismeretlen. Biztos azonban, hogy homok-
kben történt mozgás közben a szerves maradványok tömege kiszrdhetett
az olajból, tehát indokolt azokat az olajhomokkövekben is kutatni.

Az olajtároló homokkövekbl mindenekeltt az olajat kell kiextrahálni.
Legtöbbször itt is jól beválik az olajfrakciók alkalmazása. A teljesen kimo-
sott homokkdarabokat meleg levegben kiszárítjuk az oldószer eltávolítása
céljából, majd tömény konyhasóoldatban szétáztatjuk. A homokk ásványi
szemcséi a hengerüveg aljára süllyednek, a hézagokban lév szerves marad-
ványok pedig a kouyhasóoldatban lebeg állapotban helyezkednek el faj-

súlyúk szerinti más-más magasságban. Az egyes frakciók azután a már fen-
tebb leírt módszerrel leválaszthatók és szrhetk. A preparátumok elkészí-

tése a már említett módon vízzel és alkohollal való átöblítés után történik.

A szerves maradványok nagy száma és kicsinysége szükségessé teszi az
azonnali fényképezést illetleg bizonyos esetekben, ha a fényképezésnek aka-
dályai vannak, a rajzon való rögzítést* Fényképezésnél a tapasztalat azt

mutatta, hogy szórt, nappali, tehát nem mfény a legalkalmasabb. A beren-

dezés egy a mikroszkóp tubusára rögzített gyr felhasználásával könnyen
és bármikor munkaközben a mikroszkópra csatolható. Egy oldalnézkén a

mikroszkóp lencserendszerével felvetd kép tükörreflex útján vizsgálható,

illetleg a mikrométercsavarral élesre állítható.

A filmre történ fényképezéssel szemben jól bevált a nagy nagyútások
nál különösképpen sikerrel alkalmazott lemez. Ajánlatos finomszemcséj
lemeznek és elhívónak a használata.

A gyakorlat folyamán kialakult munkamódszerrel, vizsgálat közben
talált, fényképezésre alkalmas tárgyakról készült felvételt ajánlatos azonnal
elhívni és a nem sikerült felvételt megismételni. A további mveletek folya-
mán gyakran elfordul ugyanis, hogy festési vagy oldási eljárások követ-
keztében a maradvány megsemmisül, illetleg teljesen megváltozik.

A vizsgálatnál egyes esetekben ultraibolya fény használatára is sor
került. A fényforrást egy anyagvizsgáló UY-készülék szolgáltatta olymódon,
hogy a lámpa néznyílásán át fekete üvegcsvel a tárgyra irányított
ibolyántúli sugarakat alkalmazzuk.

Igen jó szolgálatot tesz egy’ polarizációs mikroszkóp, ha a maradványok
esetleges bevonatát, illetleg a sejtszerkezetek kitölt anyagai: vizsgáljuk.

Sok esetben a kérdéses tárgy detrituscsomók között úgy helyezkedik el,

illetleg úgy tapad a tárgylemezre, hogy a mikrométer állandó mozgatásá-
val lehet csak minden részletet megvizsgálni. Ilyen esetben fényképfehütel
nem készíthet, úgyhogy egy jó ra.iz. amely a jellemz tulajdonságokat fel-

tünteti. értékesebb a fényképfelvételnél.
A fen ébb leírt szrési eljáráshoz felhasznált eszközök a szövegközötti

ábrákon, hosszmetszetekben vannak ábrázolva. Az els ábra az olajszrési
eljárás elvi, vázlata. Vákuumelállítás céljára tökéletesen megfelel egy házi-
lag is készíthet, vízvezetékcsapra szerelhet vízsugárlégszivattyú. Fontos a

vákuummér közbeiktatása, amennyiben a tapasztalait szerint kb. 15 Hg
mm-nél nagyobb nyomás szrésnél szükségtelen.

Ugyancsak fontos egy háromágú csap közbeiktatása is; a szrést ugyanis
felhasználásával félbeszakíthatjuk, anélkül, hogy az egész készüléket szét

kellene kapcsolni.
A második ábra három* szrt ábrázol. Az elsn az egyes frakciók kiilön-

kiilön való szrését, majd a vízzel és alkohollal való átöblítésát végezzük.
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A második egy tárgyasztalba szerelhet mikroszrt ábrázol. Ennek
alkalmazása festési, oldási stb. vegyi eljárásoknál vált be. Az anyag közvet-

;

lenül a szrfelületen kerül vizsgálatra és természetesen fels megvilágí-
‘ tássa 1.

A harmadik az elbbi szr teljes képét adja metszetben. Mindhárom
; i
szr érintkez üvegfelületei pontosan összecsiszoltak. A jó illeszkedést

: fokozzák az üvegalkatrészeken lév tömör csapok, amelyek felhasználásával
vékony gumiszálaggal az összetartozó alkatrészek összefzhetk. A második

1 rajzon ugyancsak ezen csapokkal lehet a tárgyasztalhoz ersíteni a mikro-
I
szrt.

Megemlítend még. hogy srn használt vegyszerek tárolása igen cél-
' szer a 3-ik ábrán feltüntetett mosópalackszer üvegben, amelynek szk

kiöml nyílásán a vegyszert ers sugárban lehet kifecskendezni. A második
rajz egy g-umigömböcskével ellátott pipettát ábrázol, amely .igen jól felhasz-

nálható a szrletfrakeiók leválasztására.
Minden üvegeszközt használat után krómsavban áztatjuk, majd desztil-

lált vízben és alkoholban leöblítjük és üvegbúrák (alatt tároljuk.

A kolaj szerves maradványai

A milcroszrési eljárással nyert anyag parányi ásványi szemeket is

tartalmaz, amelyek legtöbbször a szrési eljárás folyamán az edény
aljára süllyednek, mintán fajsúlyúk lényegesen nagyobb a többi olajban
lebeg anyagnál. Az ilymódon különválasztott anyag túlnyomórészt apró
kvarcszemekbl áll, de ritkábban csillámpikkelyek és nehézásvány-töre-
clékdarabkák is elfordulnak. Miután kétségtelen, hogy ez az anyag a
tárolókzetbl származik, a kiáramló olaj hozta magával, szerepe az
olajkeletkeletkezésnél nem volt, és ezért mindössze a homokk, illetleg
a tárolókzet összetételére nézve ad üledékkzettani adatokat.

A kolaj tartozékát tev lebeg anyag: 1. ásványi, 2. növényi és 3

állati eredet lehet.

1. Ásványos anyag.

Pirit gömbök. Mindbárom olajmez termel szinttájainak olaja
bán meglehets nagy számban voltak apró, sárga, élénken csillogó fém
fény piritgömböeskék. Nagyságuk 5—30 mikron átmér között válto-
zott. Leggyakrabban elfordult egy nagyobb gömbhöz tapadt 5—6 apró
gömböcske formájában, amelyek enyhe nyomás hatására leváltak
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A gömbök gyakran kidndorodásokkal díszített gömbös-vésés felületek és
gömbszegmentumokra esnek szét nyomás hatására. Ragyogó fémfényük
miatt jó mikrófelvételt nehezen lelhet róluk készíteni. Legjobban bevált
a reflektált fényben való fényképezés.

Eredetüket illetleg a piritgömböcskék baktériumhatásra keletkez
tek. Ismeretes, hogy az üledékek kénciklusára dönt hatással vannak
egyes baktériumfajták, amelyek a kéntartalmú fehérjevegyületekb!
kénhidrogént szabadítanak fel. A keletkez kénhidrogén az üledékben
mindig jelenlév vassal reakcióba lép. Egy másik lehetség szerint szulfát
keletkezik, amely azután szulfátredukáló baktériumok hatására alakul
piritté.

Az olajban lév piritgömböcskék inkább az els elgondolást látsza
nak igazolni. A szapropél oxigénmentes helyen alakul olajjá, tehát a

fehérjebomláskor keletkez kénhidrogén neon oxidálódik szulfáttá, hanem
az els folyamat megy végbe, t. i. az inTracelluláris reakció kénhidrogén
és vas között baktériumhatásra. Ezt az elgondolást támasztja alá az a
körülmény, hogy az olajban talált piritszferoidok apró gömbökbl, illetve

gömbszegmentumokból vannak összetéve, tehát piritesedett kolóniáknak
látszanak.

A különálló pMtgömbök közül az I. táblla 1. és 2. ábráján látunk
jellemzbb formákat ábrázolva. Az els ábra két közel egyforma nagyságú
gömböt ábrázol, 'amelyeket alsó részükön tömegesen vesznek körül egészen
aprók- Hasonló jelenséget ábrázol a IV. 14. ábra, ahol egy nagyobb
szferoidot koszorúszeren kisebbek szegélyeznek.

Jellemz megjelenési formáját lelhetett félig elbomlott növényi szö-

vetek konzerválódott néhány sejtjében megtalálni. H/po-thallus sejtjeit

vizsgálva apró. át nem látszó testek vonták magukra a figyelmet. A mo-
szattöredéket oldószerrel kezelve sikerült ezeket a fekete testecskéket
kiszabadítani. Vizsgálatkor kitnt, hogy ezek is piritszferoidok, amelyek
a sejt protoplazmájának bomlásakor keletkez Ií2S bakteriális átalaku-
lása útján keletkeztek .a sejtek belsejében. A moszatdarab késbbi kon-
zerválódása a továbbomlást megakadályozta és megrizte a növény
elpusztulása után bekövetkez kezdeti bomlási periódus bakteriális
termékét.
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Kovatk. Gyakoriak a vizsgált olajok mindegyikében a különböz i

nagyságú és méret, átlátszó, víztisztaszín tk és töredékek. A legtöbb *

egyenes, látszólag tökéletesen hengeralakú. Felszínükön sem rajzolat, j

sem bevágás, vagy nodus nem látszik. Vastagságuk 2—3 mikron, hosszú- 1

ságuk változó. Néhol 4—5 db egymáson fekszik. Egyes tkön mintegy ,

ráragadt detrituscsomókat lehet látni, amelyek 'azonban nem tartozékai. I

Fényképezésük nehéz, mert rendszerint nem feküsznek a tárgylemez
síkjában ezek az amúgy is igen vékony átlátszó tk, amellett gyakran
detrituscsomók sora burkolja ket. Egy jellemzbb alakot a II. tábla 6.

ábrája mutat be.

A legtöbb t töredékdarab, rendszerint alsó és fels végébl is hiány-
zik egy rész. Anyaga: szilieiumdioxid; sósavban oldhatatlan, a fluorhid- 1

rögén oldja. Polarizált fényben homogénnek tnik, tehát nincsen szó
esetleges ásványi bevonatról, amelyet a további vizsgálatok folyamán
gyakran lehet tapasztalni más esetekben.

Eredetüket illetleg valószínleg Spongia k kovati. (Megjegyzend,
hogy nagyon emlékeztetnek egyes Foraminiferák, pl. Globigeriná-k ti- ]

hoz. azonban nem képzelhet el, hogy az eredeti kaleium'karbonát össze- 1

tétel ennyire tökéletesen kicseréldhetett volna sziliciumdioxiddal.) A tk
beható további vizsgálata “értékes adatokat adhat az olajok keletkezési
idejét illetleg.
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2. Növényi eredet anyag.

Spórák, pollenek. Az elfordulás gyakoriságát tekintve a növé-

!

nyi maradványok közül els helyet a spórák és pollenek foglalják el.

Amint azt az I. és IV. táblák megfelel ábrái mutatják, alakjuk, megjele-
nési formájuk rendkívül változatos.

Nagyságuk változik 10 és 46 mikron között- Színük a lovászi és buda-
i fapusztai olajokban sárgásszürke, a hahóti olajban átlátszatlan feketés-
barna. Az ábrázolt spórák kutinizált burkok; a legtöbb vizsgált példány-
ból az egykori sejttartalam hiányzott. Néhányban azonban a sejttartalom
maradványa megvan, és amint azt az I. 6. ábrán láthatjuk, az áttetsz
burkolaton jól fényképezhet volt. A spóraburkolatok vastagsága változó.

; A vastagabb 'héjaink sima gömbfelületek, mint pl. I. tábla 4., 5., 6., 11. és

.13, ábrákon, a vékony héjúak felülete viszont zsugorodott.

Alakjuk gömb, elliptikus, tetraéder lehet. Néhány jellemz formát az
I. és IV. táblákon láthatunk. Kitnik ezek közül az I. 7., csrszer kiöml-

jl

nyílásával. Az I. 9. vastag 'héjával és hálószer felületi bordázatával, az
I. 10. felületén lév srn egymás melletti apró pontszer kiemelkedések-
kel. Az I. 14. ábra burkolatának felületén nyolc radiálisán futó kiemel-
ked borda van, a felület ezekkel a gerendákkal sejtszerre osztott.

Az I. 15. ábra egy két félgömbre tört spórát ábrázol és igen jellem-
zen arra utal, hogy a héj kemény és üvegszeren reped.

Az I. tábla 16. és 21. ábrák gombaspórát ábrázolnak. Valószínleg
gombaspóra az I. 12. is.

A IV. tábla ábrái közül figyelemreméltó a tetrád jelleget feltüntet

ielületi rajzolattal és peremi fátyollal ellátott Lycopodium-spórát ábrá-

zoló ti. kép- A 10. kép valószínleg Pteridophita -spórát ábrázol, ugyancsak
jól megmaradt peremi röpít fátyollal. Említésreméltó még a IV. 13.

ábrán feltüntetett nyeles gombaspóra, az együttmaradt, felszíni kiemelke-

désekkel díszített spórákkal és a nyél egy darabjával.

A kolajból gyjtött spóraanyagiban képviselve vannak a Pot onié-
féle csoportosítás szerinti Aletes- és Triletes-csoportok. Alakjuk szerint
kör, ovális babalakú, polygonal, aequatoriális brkoszorúval, három-
sugarú dehiszenrepedéssel ellátott típusok. Felületük szerint az exospora
síma, szemcsés, hálózatos stb. típusait lehet a spóraanyagiban megkülön-
böztetni.

A. vizsgált anyag tekintélyes mennyiség spórát tartalmaz és amint
már a képeken ábrázolt leggyakoribb típusokból is látható, eléggé válto-
zatos formákban. Egyelre csak annyit lehetett megállapítani, hogy a
hahót! olaj spóraanyaga kevésbbé változatos, mint a budafapusztai és
lovászi, túlnyomórészben síma felület, 18—20 mikron átmérj fekete,
sima spóraanyag került ki belle.

Valószínnek látszik, hogy a jó megtartású és nagy egyedszámú spóra-
anyag felhasználásával lehet majd pontos kormeghatározást eszközölni.
Sajnos, ezeidszerint meghatározásuk még nem lehetséges. Zólyomi
Bálint szerint azért, mert az alsópannón és miocén növényvilágának
spóra- és pollenanyagát még nem ismerjük.

Egysejt szervezetek, sejtcsoportok. A spórák mellett
elfordultak a budafai és lovászi olajban vastagfalú kisméret sejttestek,

. amelyek burkolata polarizált fényben sziliciumdioxidos impregnációt mu-
tatott. Lehetséges,, hogy tengeri moszatolc coccoid alakjai ezek.

Az I. tábla 17. és 18. ábrái 6 db, tojásalakú, összefzött, vastagfalú
sejtet ábrázolnak. Ezek a hatos sejtcsoportok meglehetsen gyakoriak és

mind a lovászi, mind a hahóti kolajban elfordulnak. Színük a lovászi
olajban sárgásbarna, a hahótiban barnásfekete.
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Ugyancsak figyelemreméltó, csak a lovászi olajmez alsó Rátka-
szinttájából több példányban elkerült ketts sejtcsoport, amely 1050-
szeres nagyításban az I. tábla 19. fényképén van ábrázolva. A két lapított
gömbalakú sejttest tompa végénél összefügg, kihegyezett vége ellentétes
irányok felé fordul. Felületük gyengén pontozott, színük barnássárga.
Ugyancsak ennek a sejttestnek különálló, páratlan alakját ábrázolja a
IV. sz. kép, amely két gyenge befzdést is feltüntet az aequatoriális
iránnyal párhuzamosan.

Kovamoszato k. A vizsgált déldunántúli olajfajták közül eddig
kizárólag a hahótiból kerültek ki Diatomák kovavázai, amelyek a II.

tábla 13., 14. és 15. és a IV. tábla 19. sz. képein vannak ábrázolva. A talált
példányok a Pannale-k Cymbella genusába tartoznak a II. tábla 15- kivé-
telével, Szemes Gábor meghatározása szerint. A vizsgált kovavázak
áttetsz, vékony színtelen SiOo-bl állnak. A vázak finom rajzai csak kék
fényszr és oldalmegvilágítás alkalmazásával voltak fényképezhetk.

Egyes kutatók a kovamoszatoknak jelentékeny szerepet tulajdoníta-
nak. a kolajkeletkezés folyamatában. A sejttartalom %-os összetétele

ugyanis 29% nyers protein, 8% éteres extraktum, 63% nitrogénmentes
vegyület, szemben az átlagos plankton összetételével, amely 24% nyers
proteinbl, 3% éteres extraktumból, 73% nitrogénmentes vegyületbl és

14% cellulózéból áll.

Algák és egyéb növények maradványai. Jelentékeny
mennyiségben kerültek ki mindhárom termel olajmez olajaiból barnás-
szín növényi töredékdarabok, nagyrészt jól felismerhet sejtes szerke-
zettel. Feltn volt az egy sejtréteg vastagságú szövetdarabok tökéletes
konzerválódása, zsugorodásmentes épségben. ,

Polarizált fényben való vizsgálattal ki lehetett mutatni, hogy a

növényt, illetleg a növény megmaradt részét SiCU-bl álló vékony burok
védte meg az elbomlástóh Saválló bakelitdobozban sikeiüilt néhány ilyen

épségben megmaradt növénymaradványt fluorhidrogénnel kezelni és az
SiO; burkot leoldani. Az oldási eljárás eltt a szokásos celulózereakciókat
a növénymaradvány nem adta, 5—6 perces fluorhidrogéngázban való
kezelés után viszont reakciót adott. Gyakori jelenség az, hogy a növény-
maradványnak csak egy része van* bevonva SiCU-vel. ezen a helyen ép és

jó megtartású a sejtszerkezet; gyakran azonban a maradvány széls
részein a sejtek körvonala elmosódik és mindössze egy alaktalan tömeg
látható mikroszkóp alatt. Néhányszor sikerült ezen maradványok széls
részein növényi festési eljárásokkal reakciót kapni, annak jeléül, hogy ott

valóban hiányzik a kovaburok.

A vizsgált növényi maradványok tömegébl néhány a mikrofénykép-
felvételeken szerepel. Ilyenek a II. táblán az 1. ábra, amely Alga thal 1 üst
ábrázol. A 8. ábra valószínleg Cáarfl-maradvány. A 9., 10., 11. és 12. kép
egy-egy szövetdarabot ábrázol. A 10. sz. fényképen jól felismerhet a göd-
rös sejtfalvastagodás és a kép balszélén lev elmosódott, Si0 2 -vel nem
bevont szövet rész. A 12. sz. kép egy szövetdarabot ábrázol, amelynek felü-

letét kiálló kúpalak i díszítések borítják. A 11. kép vékony kutikulaszer
hártyát ábrázol, amely összezsugorodott és csavarodott. A II. tábla 5. és

7. sz. mikrofényképei orsóalak, közelebbrl fel nem ismert maradványo-
kat ábrázolnak. Viszonylag jó megtartású, valószínleg algamaradványo-
kat ábrázolnak a IV. tábla 23. sz., 24. sz-, 25. sz. és az V. tábla 2. sz., 3. sz.

és 6. sz. képei. Különösképen figyelemreméltók a 23. képen jól kitn
nodus és a 25. és 2-es képeken ábrázolt levélszer többsejtréteg sejtleme-
zek. Az V. tábla 3. és 6-os ábrái szilicifikált alga thallusok.

A IV. 22. kép moha protonéma Bohus Gábor meghatározása szerint.
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Több példányban elkerült az I. tábla 22. képén ábrázolt körtealakú
képlet, amely haránlirányban részekre osztott és a legnagyobb valószín-
ség szerint antheridimn.

A IV. tábla 10. képe csillagalakú epidermiskóplet. A hozzá hasonló
trichomák kivétel nélkül valamennyi vizsgált olajban elfordultak. Ezek
a vékony, rendszerint egy sejtrétegvastagságú képletek azonban legtöbb-
ször teljesen összegyrdve kerülnek ki a szrletbl. összegyürdésiik
valószínleg már a kovaburokkal való bevonás eltt megtörténhetett,
ámbár elképzelhet az is, hogy a. lúgos kómihatású maradványra kicsapódó
SiO :-g é 1, e 1 s z ö r vékony kocsonyás h á r t y á v a 1 bori t j a
be a növényt, ezzel megvédi az elb omlástól, do csak ké-
sbb m e r e v e d v é n m e g, n em óvja meg attól, hogy mecha-
nikai hatásokra a lakját megváltoztassa.

Az epidermis képletek összegyrt, megváltozott alakjuk miatt csak
igen nehezen fényképezlietk. Gyakoriságuk a kolajkeletkezés partközeli
körülményeire, illetleg a szárazföldi eredet hordalék fontos szerepére
utal.

Az V. tábla 4. és 10. sz. képei víztisztaszín, átlátszó SiO-bl álló váz-

részek. A 10 ik kép növényi szrképletet ábrázolhat, a 4-ik azonban elbom-
lott növényi test kovavázmnradványa.

A II- tábla 2. képe ugyancsak kóvaimpregnációj trichomát ábrázol,

mégpedig Bohus Gábor szerint virágos növényét.

G om ha m a radványok. A vizsgálati anyagban igen jelentékeny

mennyiségben szerepelnek gombamaradványok, ezért indokolt külön cso-

portban való tárgyalásuk. Igen gyakoriak, fképen a habóti olajban a
maradványokat behálózó vékony gombaliyphaíonalak, amilyen a II. tábla

16. sz. képén van ábrázolva. A fonalak áttetszéit és színtelenek.

A spórák csoportjában letárgyalt gombaspórákon kívül figyelemre-

méltó az V. tábla 15. sz. képén lev Ascomycetes ascusa.

Gombamaradványt ábrázolnak az I. 20., I. 23., IV. 17., IV. 18., IV. 20.,

IV. 21. közölt képek, a már fentebb tárgyaltakon kívül.

Gyantaszer c s e p p e lt. Igen ritkán elfordultak a Kolajból
kiszrt anyagban 15—25 mikron nagyságú, alaktalan, cseppszer darabok;
színük a budafai és lovászi olajban világossárga, a hahótiban sötét méz-
sárga volt. A törmelék és detritusdarabolt tömegébl valamivel* ersebb
fénytörésükkel tnnek ki ezek a maradványok és áttetsz anyagukkal.
Kémiai összetételük ismeretlen és kicsinységük miatt még mikroreakeiók
elvégzésére is alkalmatlanok. Igen nagy valószínséggel állítható azonban,
hegy gyantaszer, benzinben nem oldódó, cseppalakú testekrl van szó,

amelyek nem vettek részt az olajkeletkezés folyamatában, st a késbbi
sorozatos oldás! folyamatokban is elkerülték az átalakulást.

Alaktalan det rítus. Az olajból gyjtött szrlet anyagának
túlnyomó része vékony, színtelen, alaktalan és szerkezetmélküli darabkák-
ból áll. Miután ez m törnielékszerü anyag jelentékeny mennyiség, feltét-

lenül megérdemli anyagának felismerésére irányuló vizsgálatokát.
Egy része állati eredet. A növényi származású anyag a legtöbb eset-

ben többé-kevésbbé SiO-vel bevont, amit poláros fényben lehet bizonyí-
tani. Az anyag egy további része ásványi eredet, igen finom eloszlási!

iszap. A megmaradó színtelen áttetsz törmeléklapok koUoidális humusz-
anyagok megszilárdult, kicsapódott részei lehetnek, ahogy azt Sanders is

feltételezi. A kérdés csupán az, miért nem vett részt az olajjáválás folya-
matában a huminanyagoknak ez a része? Vagy ez is az elbomlási elkerül
anyagtöredék egy részé csak, aminthogy a fentebb tárgyalt szerves marad-
ványok esetében is bizonyos körülmények, konzerváló hatások megmen-
tettek finomszerkezeti! és könnyen boruló anyagokat az olajjáválástói?
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3. Állati eredet maradványok. A kolajból szrt marad-
ványok között számbelileg ugyan a növényi eredetek mögött maradnak,
jó megtartás szempontjából azonban jelentékeny szerepet játszanak az
állati eredetek. Az állati eredet eldöntése sok esetben nem okoz nehézsé-
get, ha. a maradvány az egykori állat cbitinpáneéljának nagyobb darabja,
összefügg, felismerhet testrész, vagy függelék. A nehézségek akkor
mutatkoznak, ha az eredetileg is lágytest állat vékony, brszer ckitin-

váza összegyrve, átlátszó vékony hártyagomolyag alakjában kerül vizs-

gálatra, ahogy a 111. tábla 11. és 14. sz. képein is látható.

Ez utóbbi eset természetesen a. gyakoribb, ami érthet, ha a plankton-
szervezetek túlnyomóan Lágy testére gondolunk és arra, hogy maradvá-
nyaink tekintélyes utat tettek meg, amíg az elsdleges imigráláskor a
tárolókzet hézagaiba, majd a hézagok hálózatán keresztül, a másodlagos
migrálás folyamán, mostani akkumulációs helyükre kerültek. A kútból
a termelesÖYÖn felszök gyors olajáram intenzív mechanikai hatása után
a szrési eljárás már tulajdonképen kíméletes kezelésnek mondható. Való-
színleg a maradványok igen kis méreted és nagy számuk miatt lehetsé-

ges, hogy a III. és V . táblákon ábrázolt formák épségben vizsgálatra
kerülhettek.

Ha a maradvány morfológiai tulajdonságaiból nem lehet az eredetre

, következtetni és lm megközelít statisztikai adatokra van szükség annak
eldöntésére, hogy a maradványok között milyen arányban szerepelnek
állati és növényi eredetek, chitinreakciókhoz kell folyamodni. A növényi
anyagoknak festési eljárásokkal való kimutatása ugyanis csak a legrit-

kább esetben sikerül, valószínleg az SiO 2 bevonat miatt.

Az ismert chitinreakciók közül legkönnyebben keresztülvihet a

S c h u 1 z e- és Kuni k e-féle. Eljárásuk lényege, hogy az anyagot chlor-

dioxidecetsavval, az ú. n. diaphanollal elkészítik. Az elkészítés folyamán
a chitinhen lév idegen vegytileteket szétroncsolva, kifehérítik a kísérleti

anyagot. Koncentrált kénsavval lieoseppentve az anyag feloldódik. Ezután
50 százalékos alkohol alfa naftollal telített oldatából 1—2 cseppet adva a

folyadékhoz, ibolyaszínezdés áll el. Ugyanakkor jód és conc. kénsav
hatására az anyag csak sárgára -színezdik és ebben különbözik a cellu-

lózétól.

Az ilyen reakció elvégzése természetesen korántsem olyan egyszer,
parányi mikroszkopikus maradványokkal, mintha nagyobb, darabokból
álló vizsgálati anyagról van iszó. Elvégzését a kis anyagmennyiség meg-
nehezíti, azonban könnyítést jelent az, hogy a diaphanollal való kezelés
elmaradhat.

Megemlítend, hogy igen gyakran, a növénymaradványokhoz hason-
lóan, legalább részleges SiO 2 burok tapad a chitinpáncélhoz. Ilyen esetben
eredményes reakcióra csak az SiO 2 elzetes leoldása után számíthatunk.

Az állati maradványok szebb példányai a III. és V. táblán vannak
ábrázolva. Meglehetsen gyakoriak mindhárom olajmez maradványai
között az A rf/iropodo-pikkelyek, amilyenek a III. tábla 1., 2. és az V. tábla
13., 14. és 18. sz. képein vannak ábrázolva. A pikkelyek kisméretek, telje-
sen színtelenek és átlátszók, úgyhogy fényképezésük rendkívül nehéz. Az
V. tábla 13. és 14. képein feltnik a hosszirányú finom rovátkoltság. Az V.
tábla 18. képén lev rajz a III. tábla 1. sz. mikrofelvételével azonos pik-
kelyrl készült. A pikkely kanálszerén domború és mély rovátkái követ
keztében harántirányban hullámos. Vastagfalú ohitintüskét ábrázol a III.
4. sz. és V. 12. sz. ábra. Említésreméltó. hogy mind a lovászi olajmez
fels, mind a budafapusztai olajmez alsó termelszinttájából elkerült
Arthropoda szrképletek ép és töredékdarabjai is -eléggé gyakoriak. A III.
tábla 5. -sz. és az V. tábla 23. sz. képe ábrázol két ép, kissé hajlott, finom.
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rövid chitinszrökkel borított képletet. Valószínleg az V. tábla '20. sz.
' képén ábrázolt maradvány is chitin függeléket ábrázol. Rendkívül szép,

' í]
. épen maradt szrképlet került ki eg‘y lovászi kút termelesövóben lerakó-
dott paraffinból. A maradvány fümottn szerkezetét valószínleg a termel-

’ cs lágy parafinrétegének fékez hatása óvhatta meg a sérüléstl. Mikro-
'

felvétel a III. tábla 7. ábráján.

Két ugyancsak rendkívül finom szerkezet szrképletet ábrázol a II.

tábla 3. és 4. sz. mikrofényképe. Mindkét maradvány vékony, finom szer-

kezet, elágazó fomákot mutat be. Mind az ábrázolt példányok, mind
számos töredékdarabjuk eddig kizárólag a lovászi olajmez alsó termel-

• szinttájának olajából kerültek el.
A III. tábla 6. fényképe ugyancsak jó magtártású, ép Arthropoda

' chitinvázdarabot ábrázol egy épségben maradt végtaggal. A öhitintüskék,
1 nem eredeti helyzetben ugyan, de jól megmaradtak.

Ugyancsak termelcsben lerakodott paraffinból került el a legszebb
és legépebb maradványok egyike, egy Ízeltlábú csaknem teljes épségben.
Polarizált fényben ia fej és végtagok körül SiO 2 bevonatot lelhetett meg-
állapítani. A III. tábla 8. sz. mikrofelvételén jól látható az abdomen
szelvényezettsége, és az egyik ép végtag részei, nemkülönben a fej egyes

J

függelékei.
A III. tábla 9. sz. és az V. tábla 21. képei ugyancsak Arthropoda

maradványát ábrázolják. A kép egyik része oldalnézetben, a másik kereszt-

metszetben ábrázolja a chitinpáncélt. A hullámos lefutású szelvények jól

megfigyelhetk.
A III. tábla 10. sz. fényképe Acarinát ábrázol. A vékony végtagoknak

mindössze töredékei maradtak meg, végükön SiO 2 csomókkal. A többi
ízeltlábú maradványtól eltéren nem áttetsz, hanem sötétbarna, átlátszat-

lan ez a maradvány; belseje sötétbarna tömeggel van kitöltve.

Az V. tábla 16., 19. és 24. képei Arthropodák leszakadt végtagdarab-
jait ábrázolják. A 22. sz. kép egy többé-kevésbbé összegyrt chitinbrt
ábrázol, részben épségben maradt végtagokkal. A maradvány hasonlít a
Collenbola sp.-hez.

Az V. tábla 17. sz. képe eigy tracheás Ízeltlábúnak légzcsrészletét
mutatja be, a tracheát 'kifeszít chitinspirálissal és a légznyílás egy
részletével.

Megemlítene!k az Y. tábla 7., 8. és 9. sz. képei. Az ábrázolt marad-
ványok hengeralakú két végén kihegyesed, hajlott testalkatúnk, ame-
lyek kizárólag a lovászi olajmez alsó termelszintjének olajából kerültek
el. Testalkatukból következtetve a Permetekhez tartozhatnak. Belsejük
sárgásbarna át nem látszó anyaggal kitöltött, külsejük SiCh-vel egyenet-
lenül bevonva.

Végül az V. tábla 25. sz. és a III. tábla 3. sz. képei tollmianadványt,
horogtöredéket ábrázolnak.

A vizsgálati eredmények bírálata.

Fenti vizsgálati adatok alapján mindenekeltt felvetdik az a kérdés,
vájjon valóban biztosító erejek

-

e eredményeink abban a kér-
désben, hogy a kolaj keletkezése szervezetek elbomlásából, tehát organo-
gén úton történt? Vájjon magyarországi kolajainkból kiszrt lebeg
organizmusmaradványok valóban jelen voltak-e az olajjáválás folyamán
és az anyakzetbl elsdleges migrációkor kerültek az olajjal együtt héza-
gos tárolókzetbe, onnan mai gyjthelyükre, majd feltáráskor a fel-

színre? Vagy pedig idközben a másodlagos vándorlás folyamán kerültek
mint bekebelezett anyag az olajba?

A mai üledékképzdési folyamatokat vizsgálva bebizonyosodott, hogy
psaimmitok leülepedése olyan helyen történik, ahol intenzív vízmozgás
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miatt nem lehetséges a szapropélképzdéshez szükséges redukáló, oxigén-
mentes környezet, másrészt a psammitos üledékek szemcséinek fajsúlya
lényegesen nagyobb az elpusztuló lebeg organikus szerkezetekénél. A szer-
vezetek leülepedése semmiesetre sem történik a. psammitokóval egy id-
ben és helyen.

Ezen tapasztalati tények ellenére azonban feltételezhet, hogy rend-
kívül ellenálló maradványok a homokszemcsékkel együtt azokhoz tapadva
leülepedtek .és a szedimentum szemcséi közé kerültek, st a kompakció
folyamán a szemcsékhez rögzítdtek. Elképzelhet, hogy ezek az alaposan
rögzített maradványok az átvándorló olaj hatására részben felszaba-
dultak és az olajba kerülték, mint másodlagos, bekebelezett anyagok.

Bizonyosnak látszik azonban, hogy az így útközben felszedett marad-
ványok száma elenyészen csekély lehet csak. Bizonyítható ez az elgon-
dolás azzal, hogy a termelt kolajfajták és tárolókzet-magmintákon kívül
olyan homokkbl fúrt magot vizsgálunk, amely olajat sohasem tartal-

mazott és olyan szinttájból való, amelyben olaj 'nincsen és nem is vándo-
rolt keresztül.

Az olaj- és magvizsgálatokkal azonosan végrehajtott szrési eljárás,

ezen medd homokokban fleg igen apró ásványszemeket, amorf detritus
csomókat és kevés szerkezetnélküli, apró, hártyaszer képletet eredmé-
nyezett. Bizonyító erej az a tény, hogy a liahóti olaj, amely mezozcos
és részben miocén mészkrepedésekben van, a homokkbl termelt lovászi

és budafapusztai olajokhoz hasonlóan szintén bséges mennyiségben tar-

talmaz lebeg maradványokat.
Bizonyos az, hogy a kolaj tartozékát tev mikroorganizmus marad-

ványok jelentékeny része, migrálás közben inkább lemaradt az olajat

mintegy megszr psammitokban. amelyeken átvándorolt.
A hahóti kolaj fekete, sírna felület, kitöltött belsej spórái is azt

bizonyítják, hogy nem migrálás közben felvett maradványokról van szó.

A spórák szén- és tzegtelepekben gyakoriak, de itt összelapított, üres
zsákok. Kolajainkban lév ' törékeny és vékonyfalú spórák csak úgy
tarthatták meg eredeti alakjukat, ha folyadékban lebegtek és belsejüket
is folyadék tölthette ki. Nem lehetséges az sem, hogy egy vízzel kitöltött

spórából az olajbakerülés után a víz eltávozzék és helyét olaj foglalja el.

Az észlelt finom szerkezet' növényi és állati szrképletek hasonló-
képpen azt bizonyítják, hogy az olaj tartozékai. Elképzelhetetlen, hogy
a II. tábla 3., 4. és a III. tábla 5. és 7. sz. maradványai homokkal rakódtak
volna le és a mozgásban lév, majd késbb a tömörülés folyamán újra
mozgó szemcsék között épségben megmaradhattak volna.

Fenti érvek mellé több hasonló volna sorolható; azonban az eddi-

giekbl is bizonyosnak látszik, hogy kiszrt és leírt maradványaink
eredetileg már az olaj tartozékai voltak.

Az slénykutatók munkaterülete ezideig nem terjedt ki hasonló lágy-

test mikroszkopikus kiesinység szervezetek vizsgálatára, amelyek az
alsópannóniai emeletben és miocén idszakban éltek. Egyedül a kolaj
rizte meg ezeket a szervezeteket és ad lehetséget arra. hogy elmúlt
geológiai korszakok ilyen mikroszkopikus élvilágát megismerhessük.
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Az eddigi vizsgálatokból a következ megállapítások adódnak:

1. A Magyarországon termelt kolajban jelentékeny mennyiségben van-
nak egykori szervezetek mikroszkopikus kicsinység maradványai.

2. A kolajban lév organizmus-maradványok túlnyomó többsége az olaj

tartozéka, tehát már a keletkezés folyamatakor jelen volt. Részben
az elbomlásnak ellentálló anyagnak, részben védburok keletkezésének

köszönhet, hogy elkerülte a hozzá hasonló szervezeteket elbontó, olajjá-

válási folyamatot.

3. Az olajat tároló kzet, az olajhomokk, az olajban levkkel azonos,

jellemz maradványformákat tartalmazza, amelyek az olajból kerültek

a tárolókzetbe.

• 1 4. Víztartó homokok és homokkövek, amelyék olajat sohasem tartal-

maztak, rajtuk keresztül szénhidrogének nem vándoroltak, nem tartal-

mazzák ezeket a maradványokat.
» 5. A maradványokból ítélve megállapítható, hogy az olajkeletkezés folya-

matában mind állati, mind növényi szervezetek szerepet játszottak.
• Hogy melyik csoportnak jutott nagyobb szerep, annak eldöntése
semmi jelentséggel nem bír a planktonikus szervezeteket felépít

anyagok vegyi hasonlósága, st, csaknem azonossága miatt. Az olajban

talált maradványok között a növényiek vannak túlsúlyban. A kolaj-
keletkezésnél betöltött szerepre azonban ebbl semminem következ-

tetés nem vonható.

6. Egyes spórafajok feltnen nagy mennyisége, ízeltlábú pikkelyek
gyakorisága és tollmaradványok azt látszanak bizonyítani, hogy az
anyakzet lerakódásának . és az olajképzdésnek színhelye szárazulat-

közeli, nyugodtviz szigettenger volt.

. 7. Az olajkeletkezés szárazföld^ közeli körülményeire utal egyes spóra-
féleségek röpít brkoszorúja, Pteridophyta és Lycopodium' marad-
ványok, szárazföldi növények epidermisképletei és gyantaeseppek
jelenléte az olajban.

8. Számos Arthropoda maradvány és vízi növényrészek jelenléte a lebeg
planktonikus szervezetek jelents szerepét bizonyítják-

9. Egyes finom szerkezet maradványok épsége és gyakorisága azt lát-

szik bizonyítani, hogy nagy távolságról történ olajvándorlást nem
tételezhetünk fel.

10. Az eddigi vizsgálati eredmények alapján úgylátszik, hogy megkülön-
böztethet maradványok felhasználásával a lovászi mélyebb termel
szinttáj olaja a felsbbtl, ill. a budafapusztaitól.

11. A .hahóti kolaj egyes maradványai azonosak a lovászi mélyebb ter-

melszint maradványaival, annak ellenére, hogy a lovászi olaj az
alsó pannóniai alsó részén lév homokkbl, a hahóti pedig mezozoos
és miocén mészk repedéseibl származik.

A fentebb ismertetett vizsgálatok természetesen csak kezdeti ered-
ményeket adtak. A kutatások folytatásától ia következ kérdésék eldön-
tése várható:

1. Az olaj által másodlagos migráláskor elhagyott maradványok alapján
remélhet, hogy követni lehet a migrálás irányát és megállapítani
a vándorlás távolságát.

2. A nagy és változatos spóraanyag felhasználásával remélhet, hogy
sikerül az olajkeletkezés korának, a paleogeográfiai viszonyoknak és
az akkor uralkodó éghajlatnak exakt megállapítása.
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MccnegoBaHHe opra HHHecKM x oct3tkob b BSHepcrKOM HecjiTM.

flHom ToMop:

Abtop, népén 03HaKOMJieHiiexi co gbohmh HCCjieaoBaHHHMii b oaacTH nponcxO/KneHiiH
Hetjmi Ha TeppiiTopan BeHrpHH, gaeT KpuTunecKHö osop jraxepaTypbi 3aHHMaioin;eüCH c sto
OJiaCTbK).

Cxojkhm c MeTOAOM CaHgepca chocoom goicasaji Hajranae ocTaiKOB MHKpocKOHHnecKHx
opraHH3MOB b BeHrepcKO 3aayHaíiCKOíi HecJiTH.

Ilocjie jeTajibHoro o3HaK0\uieHUH c MeTOgOM nposegeHHa HccgegOBaHim, aBTop CT(|)Hgb-

TpoBaHHoe H3 He(j)TH BemecTBo KJiaccH^HmipyeT Ha TpH rpynnbi : 1. BenjecTBO, cocTonmee
H3 HCKonae.Mbix BergecTB ; 2. BemecTBO pacTHiejibHoro nponcxoíKgeHHH h 3. BenjecTBo jkii'-

othoto nponcxovKgeHHH. Hanogee xapaKTepHbie cjpopMbi rpoMagHOft Maccbi OdáTKOB BenjecTB,

aBftHeHHbix b BeHrepcKOá HecjiTH, HraycTpHpyexcH Tammea Ma 5. MHKpo(|)OTorpa(J)HHMH, a
H aHaCTHHHO piicyHKaMH.

B He<Jmi, HobiBaeMOii b BeHrpini, HMeeTca aHamiTegbHoe KOjranecTBO MiiKpocKonuHecKHx
ocTaiKOB Bbniepmiix opxaHH3MOB, npeoöoiagaiomHe KOjmnecTBO KOTopbix HBgneTCH cocTaBHOft

nacTbio HetjiTH. BojioHenpoHHiraeMbie necKii h necnaHHKH, Koxopbie Henorga He cogepacagu
HecJiTH, nepea KOTopbie HenpoHHKajin yrgeBOgbT, 9thx ociaTKOB He cogepacaT.

Ha ocHOBaHHH HMerouinxcH ocTaTKOB genaiOT BbiBOg, hto b npogecce opaaoBaHiia He^ra
nrpajiH pojib Kan acnBOTHbie, Tai-c h pacxHTegbHbie opxaHH3Mbi.

Bpocaromeecn b xjiaaa HCKJiioHiiTejibHoe öooibnioe hhcjio OTgegbHbix Biigos cnop, náció

BCTpenaioTCH n ociaTKH nepbeB gaxox noBOg k yTBepiKgenmo, hto mcctom BTopuHHOro opa-
30BaHÜH MaxepHHCKOlí HOpOHbl H CKOHJieHHH He$TU C>bIJIO OCTpOBHOe MOpe, pacnOJIOHteHHOe

' B03Jie cymii.

Ha oöcxoflTejibCTBa CKonjieHHH He^Txi Boajie cymn jucagbiBaioT (JjaKTbi npHcyTCTBHH b
Heíjmt neKOTOpbix pa3HOBHgHOCTe cnop, ociaxKOB ninpugotjurra ii JiHKOgna, amígepjnnecKiie

(J)opM,yjibi pacTHTe.xbHOCTii cynm h xcanegb KaHii(})OJiH.

3HaHiiTejibHoe hhc.xo Apto^ohhbix ocTaTKOB ii npncyTCTBiie Bogopocge ,xoKa3biBaioT

3HaHHT6JIbHyiO pOHb B3BeHieHHbIX nJiaKXOHHHeCKIIX OpraHH3MOB.

H3=3a nejiocTHOCTii n ogbmero KOJiHnecTBa nueiomiix TOHKoe CToeHHe OTgejibHbix ocTax-

kob He xioaseM npegnonaraTb HBHXKeHHe He$Tn c ojibinoro paccxoaHHH.

OpxaHiiHecKiie ocxaTKH moxj-t öbitb ucnojibgoBaHHbi gga onpege.xeHHH pa3HHHHbix eKc=

HJIOaxaHHOHHblX X0DH30HTOB.
Hcnojib30BaHHeM öo.xbnioro KOJiiinecTBa h onnmoxo paaHOOpaaiia cnop, moskho npeg=

no.xoHaiTb, hto bo3mo;kho onpenejiiiTb spy oópaaoBaHna Hetjmi, a TaKHie onpe.xejieHiie ycao=
bhü xpeBHett xeoxpa^mi 3e\iHoro mapa, a b ocoeHHoexn ycíioBiifl KjmMaxa o6pa30Banna
HetpTH.

RESTES ORGANIQES DANS LE PÉTROLE HONGROIS.

s por J. Tömör.

Avant do proeéder k rexposition de st\s recherches eoncernamt l’origine

du pétrole hong'rois, l’auteur passe en i*evue critique les oeuvres de la litera-

ture mondiale eoneorixant l’origine du pétrole.
Au cours de la présentatiou des tkéories coneernant l’origine du pétrole.

il énumére les réfutations de l’origlne anorganique et les preuves qui parlent
pour l origine org'anique. adoptée pár la plupart des ohercheurs.

I! fait counaitre les résulta>ís les plus importauts des eherclieurs étran-
gers qui ont eu pour bút surtout d elucider le rnode de formation ele la

matiére premiere du pétrole, dabs les temps passés, en étudiant le mode de
formation sédiments réeents.

Ensuite l’auteur donne un résuané des matiéres organiques du sapropéle
et do nos connaissances coneernant leurs transfonnations chimiques.

Pour la formation organogénique du pétrole on peut fairé valoir les

arguments suivants:
lu L'on peut démontrer pár une comparaisou géolog-ique basée sur la sta-

tistique que, daiis la plupart des terrains pétroliféres, il y a généralement
sous le roche formánt le troit. ou dans la proximité du terrain productif, des
roches pélitiques. á cáractere bémipélaque, conteulant des matiéres organiques,
qui se som formées de sapropéle, et dout on peut souvent démontrer qu’elles
sont les roches — mérés du pétrole.



355

2° On petit démontrer dams les pétroles la présenee de metaux rares, qui

s’accumulent aussi dans les sédiments sapropélitiques irécents. .

3° Dans le pétrole on troirve des eorps chimiqttes rares et se t onman t exeiu-

sivement dans les orgauismes vivants. Ce sont des dérivés de la clhloropihytie

et de 1’hémime, la elholésterine, oertains hormones de la reproduction qui se

sont révélés actifs physiologiquement, qui manqnent dans les eaux aerees, et

se décomposent á des températures 'dópassant 200° C. , .

4' Dans le pétrole on peut démontrer la présenee de nombreuses baeteries,

actuellement vivants, qui décomposent et transíonment en.oore aurjourd hm le

pétrole.
. „ .r

Selon nos eonntaissanceis le pétrole a pour malteré d origme le sapropeie

formé au fond de parties marines non aérées, á eau dépoiirvu d oxygene, pár

raec-umulation prolongée d’organismes morts et de vasé

L’idée qui sert de fond aux recherches de l’auteur est: Sn le petrole s est

formé en efft dans des parties tle la mer dépottrvues d’oxygéne pár la diecom-

position anaérobiqtte des org'anismes du plankton, l’on peut se deintander, est-ce

que la pariié du plankton ne se déooanposant das ne c’est pás eonservele dans

le pétrole
1

? Si eette supposition est juste. l’on peut en séptarer et soumettre a

Texamen ees vestiges.
_ „ . ,, , „ _

Pár un prooédé aualogu© au procédé d© filtriage de bán d©rs 1 ajuteur a pu

démontrer la présenee abondante d’anciens org'anismes microseopiques dans

les pétroles transdanubiens de le Hongrie.*
.

L’artiele fait connaitre le procédé employe. la prtse d eehantillons aussi

entonnoir en vérré muni d’une plaque filtrante en porcellaine. dans lequel on

a piacé une couehe de sel marin chimiquement pttre, trés finement cristallisé.

bumeeté de pétrole distillé et préssé -contre la plaque avec un báton de vérré.

La couehe de sel a une épaisseur de 10 á 15 mm.
A traivers le filtre ainsi préparé l’on fait passer tout doiicement dn petrole

distillé; ensuite on procédé att filtrage dtt pétrole de la mérne maniére.
Aprés le filtrage ott lave avec précaution la planqne filtrante de sel. en

faisant passer pár succion des fractions de pétrole jusqtt’á ee que 'la fittet ion

á la pítts basse tempérlatnre d’óbullitioai ait complétement enlevé le pétrole de

la surface de la plaque ét le filfrat passe clair.

L’emploi du sel pottr le filtrage, et des fractions de pétrole pour le dilution

et le lavage élimine la possibilité de ehangemeuts phy.siques et chimiqttes. Le
sel et les fractions de pétrole font partié dtt milieu, dönt nous avons séparé les

échantillons á examiner. ....
Aprés le nettoyage de la couehe filtrante. et aprés l’ayoir sedhe, en fai-

parit passer de l’air cbaud. on transvase, á l’aide d’eaii distillée eb att de. le sei

avec la matiére qui y adhére, dans un cylindre en vérré.

La sclti tion concentrée de sel est laiteuse, opalisante, de cottlettr jaunatre,

pár sülte de la matiére suspendue. L’an peut ehanger á volonté la cqncentra-

tion dtt liquide pár l’addition d’une solntion de sel marin concentrée ott de

1’eatt distillée. Le bút est d’obtenir les échantillons á examiner á l’état, flottant,

_et pár suite. sélectionnés dans une certaine mesttre, en conséquenee de leurs

poids spécifiques.
Pottr l’examination, il fant séparer dtt sel la matiere extraite dtt petrole.

On préléve eette matiére pár coucbes, qn’on piacé dans des tnbes filtrants

f&its ele pltiQUPS íiltrantes do Scliott* et 1 on s>épi-ire le sel pár lavage avec de

l’eau distillée sous une faible succion. en ayant sóin que le tbe sóit tou.jours

picin u tJctu- j , f . 0
Pour fairé une préparation on remplaee 1 eau, sur le filtre de la tigure i.

pár de l’alcool. On peut con-serve cette matiére nlcoo'hque dans des phtoles en

vérré ott on lva transporte sur un porte-objet á l'aide d un pinceau fin. Aures

l’évaporation de l’alcool. I on peut examiner au microscope et photograpbiei

les échantillons adbérants au vérré. .... '

,, ,
, .

L’autenr a rangé la nrat'iérc obtnnuG pár lo frltrag^ du pcti olc cn ^o s

groupes: 1° inatiéres u composition anorg'RniQUö; 2^ maliéi ©s doiigin© \égé

taíe; 3° matiéres d’origine animale.
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Les figures des ciriq tableiaux annexes représentent les formes les plus
caraetéristiques trouvées parmi les vestiges obtenus en grande masse du
pétrole hongrois (microphotographies et dessins). J.

Quoique les investigations ne sont pás encore terminées, on en peut tirer
les conclusions suivantes:

1° Dans le pétrole exploité en Hongrie 11 y a un grand noinbre de ves-
tiges micro&copiques d’anciens organismes-

,

2° Une part prépondérant© des vestiges trouvés fait partié du pétrole, elle

y était présente déjá pendant le procés de la formation du pétrole. C’est á ,

des substances résistantes á la décomposition et á la formation de couehes
protectrices. qu’il faut attriibuer que ees vestiges ont éöhappó aux change- ;

ments. q.ui ont transformé en pétrole les unoiens organismes.
3° La roche contenant le pétrole, le grés pétrolifére, contient les mémes

i

formes caraetéristiques, qui y sont parvenues du pétrole.
4 1 Ces vestiges manquent dans les saibles et les grés, iimperméables. qui

n’ont .iamais contenu du pétrole.
5° De ces vestiges l'on peut établir que, dans la formation du pétrole. ont

priis part des organismes animales, ainsi que des organismes végétales. Lequel
des deux groupes a joué un rle prépndérant, nL pás, d’importance, vu la

similitude ou la presque identitó cbiamque des matiéres composant les orga-
nismes planktoniques. Parmi les vestiges trouvés dans le pétrole dominent
ceux d’orgine végétale. Mais on n’en peut trier auoune conclusion concernant

;

lo rle qu’ils ont joué dans la, formation du pétrole.
6 iJ La trés grande quantité de certaines espéoes de spores, la fréquence

d’ócailles d’arthropodes et de fragments de plumes. semlblent indiquer que le

lieu de la décomposition de la roche-mére et de la formation du pétrole, a. été .

un arehipel á e'au tranquille au voisinag'e du continent.
7° Le-voisinage du continent est encore induqué pár la présenoe dans le

pétrole d’anneaux de euir servaut á fairé envoler certaines espéces de spores. j
pár des fragments de Ptéridophtftes et de Lycopodos, des parties d’épiderme

|
do plantes terrestres et des gouttes de résine.

8" Oe nombreux fragments d’Arthropodes et de plantes aquatiques prou- \
vént rle important des organismes plantoniques flottants.

9° L’état bien conscrvé de certains vestiges á structure délieate et.leur
abondance semble indiquer, qu'on ne peut pás supposer une migration du i

pétrole á grande distance. - *
10° Se’lon les rásultats obtenus jusqu’ici, 51 semble qu’on peut distánguer le

pétrole de l’horizon prodictif plus profond de Lovászi, de célúi de l’borizon

situé plus haut, reeip. de célúi de Budafapuszta.
11" Certains vestiges du pétrole de Hahót sont identiques avec les vesti-

ges de rhorizon producíif profond de Lovászi, nonobstant que le pétrole de
Lovászi provient d’un grés situé á la partié iniférieure de l’étage pannonién
iuférieur, trandisque le pétrole de Hahót provient de fissuras de calcaires
mésozoiques et miocénes.

Les recherehes décrits n’otit donné naturellement que des résulfats initiaux.

De la continuation de ces recherehes l’on peut attendre l’élucidation des ques-
tions suivantes:

1° L’on peut supposer gue les vestig-es déposés pendant lia migration
secondaire du pétrole permettront de suivre la direction et la disfance de la

migration.
.2° Les spores variées, trouvées en abondance. nous permettront peutétre

d’établir d’une maniére précise l’áge de la formation du pétrole. les conditions
paléographiques et le climat prévalent á cétte époque.
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I. tábla

Abraszám

1 . Piritgömbcsoport

Hányszoros
nagyítás

Lovászi Fels sz. 360

2. Piritgömb Budafa 600
3—12. Spóratípusok Lovászi és Budafa 600

13. Spóra Hahót 600

14. Pollen Budafa 360

15. Spóra, két félgömbre törve Lovászi 600

16. Gomba spóra Hahót 900

17. Sejtcsoport (6-os) Hahót 900

18. Sejtcsoport (6-os) Lovászi Alsó sz. 600

19. Sejtcsoport (2-es) Lovászi Fels sz- 1050
20. Gomba termtest Lovászi Fels sz. 150
21. Gomba spóra Budafa 360
22. Antheridium Lovászi Alsó sz. 600
23. Gomba maradvány Budafa 360

II. tábla

\bra szám

1. Alga maradvány
2. Trichoma. Ccrmophitárúl
3. Chitin szrképlet
4. Chitin szrképlet
5. Ismeretlen maradvány
6. Kovat
7. Orsóalakú növénymaradvány
8. Chara sp.

9. Növénymaradvány vastagodott sejtfallal

és sziliéi fikáit bevonattal
10. Növényi szövetdarab gödrös sejtfalvas-

tagodásssal
11. Kutinizált növénymaradvány
12. Növénymaradvány kúpos felszíni kiemel-

kedésekkel
13. Cymbella sp.

14. Cymbella sp.

15. Diatoma
16. Gomba hyphafonalak

Hányszoros
nagyítás

Lovászi Fels sz. 360
Lovászi Fels sz. 600
Lovászi Alsó sz. 600
Lovászi Alsó sz. 600
Budafa 360
Lovászi Fels sz. 600
Budafa 360
Hahót 600

Lovászi Fels sz. 600

Lovászi Fels sz. 600
Budafa 360

Lovászi Fels sz. 600
Hahót 600
Hahót 600
Hahót 600
Hahót 600

Ábraszám

III. tábla
Hányszoros
nágyítás

1. Arthropoda pikkely
2. Arthropoda pikkely
3. Tolihorog
4. Chitintüske
5. Arthropoda szrképlet
6. Arthropoda úszó végtag
7. Arthropoda szrképlet
8. Arthropoda, paraffinlerakodásból
9. Arthropoda páncél és töredéke

10. Acarina sp.

11. Arthropoda összegyrt chitinváza
12. Arthropoda vázmaradvány
13. Chitin vázmaradvány
14. Arthropoda összegyrt chitinváza

Lovászi Alsó sz. 360
Hahót 360
Lovászi Fels sz. 600
Budafa 600
Lovászi Alsó sz. 900
Lovászi Fels sz. 360
Lovászi Fels sz. 600
Lovászi Alsó sz. 600
Lovászi Fels sz. 600
Lovászi Alsó sz. 360
Budafa 360
Lovászi Fels sz. 600
Lovászi Alsó sz. 360
Budafa 150
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IV. tábla

Ábraszám

1., 2., 5..

6., 7., 8. Spóratípusok Lovászi és Budafa

Hányszoros
nagyítás

kb.

1000
3. Lycopodium spóra Lovászi Fels sz. 1000
4. lásd I. tábla 19. kép Lovászi Fels sz. 950
9. Petehalmaz Lovászi Alsó sz- 300

10. Pteridophyta spóra Budafa 1000
11. Fátyolos szaporítósejt Lovászi Fels sz. 1000
12. Petehalmaz ? Lovászi Alsó sz. 300
13. Nyeles g'ombaspóra Lovászi Alsó sz. 600
14. Piritgömbök Budafa 600
15. Egysejt algamaradvány Lovászi Fels sz. 800
16. Növényi epidermisképlet Lovászi Alsó sz. 300
17. Gomba hypha Budafa 600
18. Gombamaradvány Lovászi Fels sz. 500
19. Cymbella sp. Hahót 1000

20., 21. Gombamaradvány Lovászi Alsó sz. 500
22. Moha protonéma Hahót 400

23., 24.. 25. Alga thallusok Budafa és Lovászi Fels 150

26. Ismeretlen maradvány Hahót 300

Ábraszám
‘ Hányszoros

nagyítás
kb.

1 . Gombaspóra Budafa 1000
2. Algamaradvány Lovászi Fels sz. 850

3., 5.. 6. N ö vénymaradványok Lovászi Fels sz. 850
4. Kovaváz Lovászi Alsó sz. 800

7., 8., 9. Vérmés 1 maradványok Lovászi Alsó sz. 600

10. Növényi szrképlet Buda fa 600

11. Kovatüske Lovászi Fels sz. 600

12. Chitintüske Budafa 1000

13.. 14., 18. Arthropodapikkelyek Lovászi 1000

15. Ascus Ascomyceteaebl Lovászi Alsó sz. 360

16. Arthropoda eliitinfüggelék Budafa 600

17. Arthropoda tracheájából chitinspirális Lovászi Fels sz. 800

19.. 24. Arthropodavégtagok Lovászi Alsó sz. 600

20. Chitinfüg'gelékdarab Arthropodáról Lovászi Fels sz. 1000

21., 22. Arthropoda chitinvázak Lovászi Fels sz. 600

23. Szrképlet Arthropodáról
Tollmaradvány, horogtöredék

Lovászi Alsó sz. 600

25. Lovászi Fels sz. 600

\
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A dolomítporlódás kérdése a Budai-hegységben

JAKUCS LÁSZLÓ

(A Magyarhoni Földtani Társulat 1949. márc. 2-i szakülésen elhangzott eladás.)

A Budai-hegység területén a fdolomitban igen sok helyen, gyakran

nagy kiterjedésben mutatkozó porlódás a régebbi szerzket arra a nem
egészen helyes felfogásra vezette, hogy a porlódás okát felszíni kzet-

mállásban keressék. Ezt a felfogást elször Szabó képviselte (18) és

annyira átment a köztudatba, hogy Seb r éter (17) a hévforrások tevé-

kenységével kapcsolatban, a dolomitporlódást n'em is említi.

P á 1 f f y (12) volt az els. aki a Fazekashegyen elforduló daehsteini

mészk, porlott részeinek keletkezését azzal magyarázza, hogy „itt

vagy szénsavas, vagy melegforrások 'törtek fel a triásztenger

fenekén s ezekbl legalább részben, aragonit vált le, mely viszont

molekulaáthelyezdés mellett, a sokkal állandóbb kaleittá alakult

át“. Talán ezzel a molekulaáthelyezdésse i lehet kapcsolatos sze-

rinte a kzet szétporlódása is. Ugyancsak Pálííy felveti azt a

gondolatot is, hogy ,’a kétségtelenül forrásüledékeknek tekintend kép-

zdménvek utólagosan rakódtak le a mészknek azokban a nagy üregei-

ben amiket a késbb feltör források hoztak létre s aminre tényleg van

példa a Budai-hegység dachsteini-mészkövében, de lehetséges az is, hogy

a mészkövet melegíorrások, illeme azokkal kapcsalotos kénes gázok bon-

tották volna el. Ennek a feltevésnek azonban ellene mond az a körül-

mény,— írja P á 1 f f y — hogy magában az aragonitszer. réteges kzetben

is elfordulnak kövületek, méginkább pedig az, hogy a porrá széthulló

kzetben lev kövületek igen finom díszítésüket is teljesen^ megtartották,

ami pedig kénes gázok jelenlétében teljesen elmosódott volna . P á 1 f i j -mák

ezek a felismerései kétségkívül helyesek. Azonban sem próbálta meg
gondolatait a jóval általánosabb dolomitporlódással kapcsolatban alkal-

mazni, ami valószínvé teszi, hogy a szerz nem azonosította
. _

igen

helyesen — a fazekashegyi mészkporlódást a dolomit porlódási jelen-

ségeivel.
. .

Találkozunk olyan régebbi felfogással is. amely szerint a dolomit-

porlódás oka „az ányak, melybl a dolomit képeztetett, minségében és

azon körülményekben keresend, melyek alatt képeztetett (11). Eddigi

vizsgálataink azt mutatták, hogy Xendtvich feltevése a óban az eite.

lemben megállja a helyét, hogy valóban csak meghatározott keletkezesi

körülmények között képzdött dolomitokban mutatkozik porlódás jelen-

sége, noha a porlasztási folyamatot kiváltó speciális, helyi bebataso

egyéb dolomitokat is kimutathatóan értek.
, , , , ,

Legalaposabban és leggondosabban S eh ért foglalkozott a keidesse

(16). aki hosszas vizsgálódásainak eredményeként, a dolomitporlodasnak

szellemes, de több a természetben rendszerint nem létez feltételtl függ
magyarázatát adta. Szerinte a „dolomitnak sajátságos kpoiszei kifej-

ldését a Budai- és Pilisi-hegységben a törésvonalak bizonyos pontjain
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hajdan feltört, szénsavban dús s egyéb ásványképz gázokat is tartal-

mazó geizírszer hévforrások nyomás alatt álló, túlhevített vizének
át(kristályosító hatása okozta". Bár a folyamatnak ilyen magyará-
zata, az újabb vizsgálatok alapján nem látszik helyesnek, mégis nagyon sok
lépéssel vitte elre a kérdés megoldását és sok megfigyelésbl levont
részletkövetkeztetése ma is megállja helyét. Legnagyobb érdeme, hogy
felismerte a Budai-hegység területén a porló dolomitok elfordulási helyei
és a hajdan feltört hévforrások közötti összefüggést. 'Az újabb vizsgála-
tok is igazolták azt a megállapítását, hogy „a kporosodásnak a légbeli

málláshoz semmi köze nincs, hanem az a Budai-hegységben s annak
távolabbi környékén is a hegység ismert sakktáblaszer összetöredezett-
ségét elidéz törésvonalakhoz van kötve, olyanformán, hogy a törés-'

1

ATonalak mentén nem okvetlenül van kpor is, de ahol a kpor mutatko-
zik, ott okvetlenül törés is van“.

Legújabban Brugger (2) végzett behatóbb kzettani vizsgálatokat a

pordolomittal kapcsolatban s ezek eredményeként S eh® r f-fel szemben
megállapítja, hogy „több dolomitport átvizsgálva, azt találtam, hogy a
por szemcséi nagyság és alakban megegyezek az eredeti kzet szemcséi-
vel és teljesen xenomorfok. Tehát egyáltalán nem valószín, hogy a por-

dolomitokat a hévforrások átkristályosították". Brugger a dolomit por-

lódását két tényezvel magyarázza, éspedig

„1. A hévforrás hhatása által a kzet meglazult, mely effektushoz

a dolomit hkitágulásának anizotrópiája is hozzájárulhatott

2- A törésvonalak mentén való elfordulás helyt adna annak a fel-

tevésnek, hogy mechanikai hatás hatott a dolomitra s ezáltal veszített

szilárdságából." . . . „Elvileg semmi akadálya nincs azon feltevésünknek,

miszerint a pordolomit képzdésénél a nyomás is jelentsen közremkö-
dött" — írja Brugger.

A külföldi irodalomban nem találkozunk a kérdés érdembevágo

tanulmányozásával. Annak a néhány szerznek a leírásából, akik por-

dolomitrói emlékeznek meg, kiderül, hogy a külföldön ismert dolomitpoi

lényegében nem tekinthet azonosnak a hazaiakkal. A külföldi irodalom

egyébként is ritkán foglalkozik a kérdéssel. A sejtes dolomit üregeiben

található pordolomit keletkezésérl alkotott felfogást alkalmazták a

szerzk a budai-hegységihez hasonlatos porlódott dolomitokra is, s ezzel

a kérdést megoldottnak tekintvén, nem foglalkoztak a jelenséggel. Álta-

lában azzal a magyarázattal' találkozunk, hogy a kristályosszemcsés

dolomitkzet egyes szemcséit összetapasztó mészanyagot a víz feloldotta,

tekintettel arra. hogy a tiszta CaCCh könnyebben oldódik a dolomitnál.

Az így meglazult szövet dolomit szolgáltatja ezen elképzelés szerint a

dolomitpor anyagát (10. 13). Ez a magyarázat természetesen ilyen formá-

ban nem állhatja meg a helyét, már csak azért sem, mert ez esetben a

dolomitporlódásnak általánosan kellene mutatkoznia.

A porlódás jelensége.

A dolomit porlódásán azt a folyamatot értjük, amikor az ép, szi-

lárd dolomitkzet látható ermvi behatás nélkül, természetes úton apró,

porszemnagyságú szemcsékre hull széjjel. A folyamat kiinduló alapja tömör

dolomit, eredménye a pordolomit. Éppen ezért helytelen kifejezés, ha egy

porlott dolomittömegre a porlódó dolomit kifejezést alkalmazzuk. \ an-

nak azonban a dolomitoknak (itt dolomit alatt a Budai-hegység fdolo-

mitja értend) olyan megjelenési formái is, ahol nem ép már a kzet,

azonban nem is porszer, hanem mintegy átmenetnek látszik a két széls

fonna között, úgynevezett dolomitmurva. A dolomitmurva, akárcsak a

dolomitpor, az ép. tömör dolomitból származtatható, szövetlazulási folya-
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inat révén, tehát ugyancsak másodlagos termék. A dolomitmurvának két

fajtáját lehet megkülönböztetni:
1. amelyben az aprózódás különleges folyamata már befejezdött

s további aprózódás már csak a természetes külszíni mállás hatá-

sára következik be (fagyhatás, oldódás, hingadozás*, vegyi hatá-

sok és éllények mechanika i behatására); ezt a dolomitmurvát vég-

terméknek tekintjük, szemben a másik fajtával, amelyben
2. a porlódásnak nem külszíni mállási tényezkre visszavezethet

folyamata a jelenben is folyik s így ez a dolomitmurva valódi

átmenet a tömör és a pordolomit között..

A végs termékként dolomitmurvát létrehozó folyamat lényegében

teljesen azonos a dolomitport létrehozóval, ezért nem helyes, ha ezt a folya-

matot bármely esetben is p o r 1 ó d á s n a k nevezzük, hiszen nemi minidig

por a végeredménye. A murvásodás, aprózódás. vagy szövetlazulás elneve-

zés sokkal inkább fedi a folyamat mibenlétét, s hogy ennek v é g t e r-

méke por, murva, vagy esetleg csak könnyen apró darabokra hulló,

szögletes dolomittörmelék, ez csak fokozati kérdés. Minthogy azonban az

irodalomba és a köztudatba meglehetsen átment a porlódás kifejezés, ezt

használjuk itt is az egyik esetben, s az aprózódós kifejezést a maisakban.

A porlódás térbeli elterjedése.

A porlott dolomit térképezését elsegítette a pordolomit sok jó

feltárása, melyek azonban csak a gyakorlati célokra alkalmas, legfinomab-

ban porlott dolomitelfordulá sokra szorítkoznak s durvábbszein mur-

vát csak kivételesen tártak fel. Minthogy éppen a murvásodott részek fel-

tárás nélküli észlelése sokszor nagyon bizonytalan, a meglehetsen gyors

ütemben készült térképfelvétel a térbeli elterjedést nem mindenütt egy-

forma pontossággal tünteti fel; a lehetségekhez képest pontosságra töre-

kedtünk ugyan, a rövid id alatt, gyors ütemben készült térképünk

mégis inkább csak tájékoztató jellegnek tekinthet.

Nehézségekbe ütközött a h térképi ábrázolás módja is. A tömör

dolomit és a legfinomabb dolomitpor között számtalan átmenet van.

Ezek mind külön színnel n'eim jelölhetk a térképen. Ezért a legersebb

póriast fekete színnel jelöltük s ahol gyengébb ' porlasztó hatás érte ia

kzetet, pontozást alkalmaztunk. Ez a jelölési mód nem elny|s- mert

a legersebb póriastól az ép kzetig mindenütt széles átmeneti óv volt

nyomozható, amelyben a murvásodás mértéke is változott, a tömör kzet

felé csökken fokozatokkal.

a) Felszíni elterjedés.

A poriás jelensége a Budai-hegység területén a tömör, kristályos -

szemcsés fdolomithoz van kötve, bál" a szaruiköves dolomitban is sokszor

elfordul. Dackstein-mészkben csak kivételesen, egy két ponton ismere-

tes (Remetehegy, Nagykovácsi, Solymár).
Legszembetnbben mutatkozik az Óbuda—pilisvörösvári beszakadá-

sos völgy felszínen maradt rögeiben, mint a pilisvörösvári Fehérhegyek

és a pilisborosjeni Fehérhegy (Solymári fal), továbbá a pilisvörösvári

állomással szemben lév domboldalban és a pilisszentiváni Kálvária-

hegyen, kevésbbé a pilisszentiváni Fehérhegyen. Kisebb mértékben, de

általánosságban kimutatható az Óbuda—pilisvörösvári völgy szegélyein

kiemelked rögökbenT a Kis-Szénáson, Zsíroshegyen, alárendeltebben a
Nagyszénáson (északi, északkeleti oldal), majd kelet felé a Kálvária-

begy—Szarvashegy—Csúcshegy vonulatában, északon a Nagy-Kevély
délnyugati oldalán. A Péterhegy csoportjában csak elszigetelten, kisebb

elfordulások vannak.
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Ettl az északi vonulattól délre, egészen a farkasrétkörnyéki tzköves|
dolomit elporlott tömegeinek és a Budakeszitl délre fekv dolomit vona-
láig pordolomit csak elszórva és kis tömegeikben mutatkozik, míg inneni
délre, a Budai-hegység déli szegélyén ugyancsak általánosabbá válik 1

elterjedése. A déli területen a Csíki-liegyekben, a budaörsi vitorlázó-

repültér környékén, a máriamakki Magoskn, keletre a Farkasvölgy-
ben, kisebb mértékben az Irhásárokban és a Farkasréti temettl északra
lév kisebb dolomitkibukkanósokban mutatkozik a legszebb feltárásokban-

1

A legdélibb rögvonulatban, a Törökugratón, Úrhegyen, Odvashegyen,
Khegyen nincs porlott dolomit, a Naphegyen, Tzkchegyen és a Rupp-
h egyen alig. illetve csak murvósodas észlelhet, míg a Sashegyen és a
Kis-Gellérthegyen a pordolomit jól körülhatárolható foltokban mutat-
kozik. A Gellért-hegy dolomittömege nem mutat porlódást. (L. a térkép-
mellékleteket.)

b) A porlódás mélységi elterjedése.

A dolomit porlódása nem külszíni mállási folyamat eredménye. Ezt
bizonyítják azok az elfordulások, amelyek nagyobb mélységben, esetleg

más rétegek alatt tárattak fel. Egyben azonban ezek az elfordulások azt

is mutatják, hogy a porlódás okát nem elegend a íelszíneu kutatnunk,
hanem figyelembe kell vennünk a mélyebben fekv dolomitpor sajátsá-
gait is. 20—30 méter mélységig a dolomitportermelés is lejutott egyes
helyeken, ezeknél azonban sokkal nagyobb mélységekben is ismerünk
ma már dolomitporlódást. A pilisszentiván—nagykovácsi szállító altáró

csaknem végig murvásodó dolomitban van hajtva, a pilisszentiváni

kszénbányában pedig tengerszínfeletti 110—120 méteres szintben tárt fel

a mvelés több ponton is dolomitport. A mélységi elfordulások a meg-
felel felszíniekkel összeköttetésben állanak, éspedig kis mélységeikig

Pilisvörösvár környékén rétegdlés mentén, nagyobb mélységekben, így a
bányamvelésben is, csak törésvonalmenti síkok kapcsolatával.

Az eddigi megfigyelési tények szerint a dolomit por elterje-
dése a mélységek felé ia z ismert esetekben mindig
nagyobb a felszí ni egységes elfordulás legnagyobb
á t m é r'. j é n é 1.

P

A porlódás mechanikai okai.

A dolomitkzet porlódási folyamata tulajdonképpen az eredeti szö-

vet meglazulása és széjjelhullásaként értelmezend. Minden olyan szö-

vet dolomit, amely szerkezeténél fogva alkalmas a lazu-

lásra, tehát amelyben nagyobb szilárdságú szemecskéket kisebb szilárd-

ságú kötanyag tapaszt egybe, bizonyos hatásokra pórlódhat. így a por-

lódás folyamata nincs kizárólag a fdolomithoz kötve, hanem a porló-
dási hajlama a kzet szövetének a függvénye. Bahogh
K. Rudabánya környékérl, guttensteini-dolomitban figyelt meg hasonló

porlást. a külfödi irodalomban pedig jura-, karbon-, st devon-korú dolo-

mitok helyi portását is leírták.

Az eddigi vizsgálatok szerint kristályos-szdmcsés dolomitban három
hatás válthatja ki a porlást. Ezek fontossági sorrendben a Budai-hegy-

ségre vonatkoztatva a következk:

a) aragonit átalakulása kalcittá,

b) pirít vagy markazit bomlása,

c) anhidrit átalakulása gipsszé, vízfelvétellel.



la) Aragonitátalakulóis kalcittá.

Elgondolásunk szerint a dolomit porlódását a Budai hegységben, az
esetek legnagyobb részében az a körülmény okozza, hogy a kzet leg-

finomabb, mikroszkópos repedéshálózatában kering víz valamilyen
hhatásra, az olda.ban lev CaCOg-mennyiség egy részét aragonit alak
bán lerakja, mely ásvány a hhatás tartós megsznése után kalcittá

alakul, s eközben térfogat nagyobbodásával a kzetet szétfeszíti (7).

E magyarázat helyességét nehéz volt igazolni, annak ellenére is,

hogy az adottságok és az ásványtani tények az egészet nagyon valószín-
,
sitették. Legkézzelfoghatóbb bizonyítéknak látszott megvizsgálni sok.

különböz helyre 1 származó dolomitport, van-e bennük még ma is, hacsak
nyomokban is, aragonit. Az aragonit kémiai kimutatására ilyen csekély
mennyiségben a Meigen-féle kobaltnitrátos reakció nem alkalmas. A jó-

val érzékenyebb Feigl—L e i t m e y e r-féle cseppreakeió azonban adót!

eredményeket. 1 Ezek azonban nagyon kétséges eredmények voltak. Az els
sorozatban 108 mintát vizsgáltunk meg, amelyek közül azonban csak 9 muta-
tott a megfelel idben feketedést. Ez természetesen olyan kiábrándítóan
gvenge eredmény volt. hogy már-már fel akartunk hagyni a további
vizsgálatokkal, amikor egy érdekes összefüggést vettünk észre. Az inaktív-
nak mutatkozó 99 minta közül 98 felszíni gyjtésbl származott míg a

9 pozitív’ eset anyagát alagútszer kporbányákból, hányavágatokból és

egvéb földalatti helyekrl gyjtöttük. Tehát olyan helyekrl, ahol a fel-

színi vizek kilúgozóhatásának nem volt oly nagymértékben kitéve a

kzet. E felismerés alapján most már hasonló helyekrl újabb minta-
sorozatot gyjtöttünk s ez esetben 78%-os pozitív eredményt sikerült

kimutatni. Az azonos szürkíiléshez szükséges idtartamokat pontosan
lemérve, táblázatot állítottunk össze, melynek szemléltet formáját az
alábbi diagrammban adjuk (1. ábra). A porloít dolomit görbéin látható
periodicitás okát még nem látjuk tisztán, de könnyen lehetséges, hogy
különböz korú hévforrásmködések hatását jelzik. Ennek a kérdésnek
és a különböz törésirányok és reakcióid közti törvényszer összefüg-
géseknek kivizsgálására további, hosszas kutatásra van még szükség.

A F e i g 1—L e i t m e y e r-reakció tehát minimális aragonitmennyisé-
gek kimutatására is alkalmas, módosított idegységekkel alkalmazva (4, 7).

A kísérleti eredmények tanulságai alapján bármennyire is megbíz-
hatónak mutatkozott a Feigl—Leitmeyer-féle vizsgálat, röntgenfelvétele-

ket készítenünk két anyagról Debye és Scherrer módszerével. A fel-

vételekben sikerült kimutatni az aragonit vonalait, úgyhogy ezek alapján
minden kétséget kizáróan bebizonyosodott fentebbi munkahipotézisünk
helyessége.2

Vizsgálódásaink során felmerült az a gondolat, hogy a dolomit fennebb
ismertetett jelleg porlódásánál a természetben nem játszik-e közre valami
más, eddig számításba nem vett tényez is? Feltételezésünk szerint, ha
adva van egy hajszálrepedésektl átjárt, repedéseiben oldottmész-tartalmú

1 Ennek a reakciónak a lényege .abban áll, hogy az aragonit jobban oldódik,
mint a kaiéit így az aii.igonitot vízben oldva, több hidroxiiion keletkezik, mint a

ka oitibó . A Ivdroxil gyengén lúgos mangán- és ezüst-iont tartalmazó vizes oldatból

fekete ' csapadékA választ ki. A reakció o’yan érzékeny, hogy az inaktív dolomit mel-

lett az 'aragonit már nyom . kban is kimutatható. Hogy a dolomitban a feleslegben

löv ka ciumkaibonát egy része aragonit-ia'abban van-e jelen, vagy pedig teljes egé-

szében kaiéit, ezzel a módszerrel megálla pítbató (4).

2 E he’yen kell köszönetét mondani Sasvári Pál megyetemi adjunktusnak a fel-

vételek e készítéséért és Nemem Ern megyetemi professzornak, azok kiértékelései,

vég Papp Ferenc megyetemi adjunktusnak, ki szíves fáradozásával nagyban elsegí

tetto e vizsgálatok megvalósulását.



vízzel telt kzet, akkor ezt, az aragonitkiválás megkívánta hmérsékletre
melegítve, benne minden más tényeztl függetlenül bekövetkezik az ^
aragonit kiválása. Ha pedig

v
a repedések elég szkek ahhoz- hogy az I

I

/

/

/

1. ábra. Dolomitot por-fajták arag'onáttartalmának mikrokémiiai kimutatási
eredményei.

1. Híg sósavval kilúgozott, majd kimosott és kiszárított,

mesterségesen porított dolomitminták.

2. Ép, lehetleg tiszta dolomitkzet mintái.

3. Felszíni gyjtésbl származó dolomitpor-minták.

4. Felszínalatti feltárások dolomitpor-mintái.

aragonit kalcittáalakulása közben nem talál bennük elég helyet térfogat-

növekedésével járó kiterjedése számára, a kzet porlódása áll el. Ennek
a kérdésnek a kivizsgálására sikerült olyan mesterséges dolomitporlasztó
berendezést készíteni, amelyben a szükséges feltételek adva voltak, de
azontúl semmi más hatás nem érhette a dolomitot (2. ábra).

„a“ jelzés, lapos, nagyfelület tölcsérbe széndioxiddal telített vizet

öntünk, mely közlekedhet „b“ vastag üvegcs felé. „b“ csövet finoman
porított kalcittal töltjük meg, hogy a rajta keresztülhaladó víz telítd
jön CaCOs-al. Az így elkészített oldat ,.c“ csövön keresztül „d“ edénybe
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kerül, ahol víztelenített dolomitdarabkák vannak elhelyezve és amely-
nek hmérsékletét (csak „d“-ét!) állandóan magasabb (kb. 50 C°) hmér
sékleten tartjuk >,1“ bunzenlámpa segítségével. (A hfokot

, e“ cshömér-
vei állandóan ellenrizhetjük.) A rendszer mindenfell légmentesen zárva
van, kivéve .,f‘‘ csövet, melyen keresztül vákuumot közvetítünk.

2. ábra. Dolomitot porlasztó kísérleti berendezés (magyarázat a szövegben).
\

,,c“ csövön keresztül „d“ meleg edénybe és az itt lev dolomitokra
OaCOs-al telített víz áramlik, mely „d“-ben felmelegedve, mésztartalmá-
nak egy részét a dolomitokra, illetve, minthogy a dolomitokat elzleg
kiszárítottuk, annak finom kapilláris repedéseibe hatolva., lerakja. A kísér-

letet három héten keresztül üzemben tartva, a negyedik és ötödik hóna-
pokban mintegy %—1 mm-es kéreg leporlása volt azokon észlelhet.

Tekintettel arra. hogy elre várhatóan ez esetben csak a kzet felszíne
Fog porlódni, ameddig a rneszet oldatbantartó víz a finom repedésekbe
minden különösebb kényszer nélkül behatolhatott, közvetlenül a kísérlet
befejezése után, megismételtük azt. javított formában. A készülék maradt
a régi, csupán a dolomitdarabkák helyett alkalmaztunk „d“ cs belmére-
ténél valamivel kisebb átmérjre esztergályozott, 5 mm vastagságé
dolomit korongot (, h“), melyet >g“ gumicsdarabka segítségével illesz

tettünk szorosan ,.d“ hengerbe úgy. hogy a víz csak az esetben tudott
a vákuum felé közlekedni, ha a korong hajszálrepedésein hatolt keresztül.
A ht szolgáltató nyílt lángot ez esetben elektromos áramforrással váltót-



tk fel úgy, hogy ,,d'* cs belsejében, közvetlenül a dolomitkorong után, a

gyralakú ellenállást (,.i“) kapcsoltunk be, mely hsugárzásával csak a $

kívánt dolomitkorong hmérsékletét emelte a megfelel hfokra (3. ábra), t

Az eredmény meglep volt. A kísérlet megindítása utáni második a

órában mintegy 3 cm 3 víz szívódott át a korongon. Ez a mennyiség egyre <

csökkent és 8 óra múlva a dolomitkorong többé nem „izzadt". Minden való- í

színség szerint a kivált aragonit már ilyen rövid id alatt eltömte a i

finom repedéseket. A korongnak a ht szolgáltató berendezés felé néz*teV I

már a harmadik hónap végén apró, dolomitporszer, éles darabkákra
esett szét és a negyedik hónapban ezt a jelenséget, bár valamivel kisebb
mértékl>en, a korong másik felén is tapasztaltuk.

3. ábra. Dolomitkorong porlasztását végz, javított kísérleti berendezés
(nvagyiarazjat a szövegben).

*

]A természetben adott körümények között természetesen nem keli
szerepelni a vákuumnak, mert ez a kísérletben csak a folyamat gyorsí-
tására szolgál. A kísérletnek ilyen módon módosított formájában a

]

dolomitkorongot sem kell elzleg kiszárítani. Valószín, hogy a kísérlet >

feltételei a természetben csak a h kivételével nem tekinthetk mindenütt
i

adottaknak s az aragonit átala<kulásos dolomitporlódás
|egyedüli rendkívüli feltétele a szabadban a m e g- 1

felel h . A szükséges hhatásokat biztosító természetbeni folyamatok
vizsgálatára visszatérünk.

b) Pirit, vagy markazit bomlása.

Bár az eddigi megfigyelések szerint a dolomit porlódása az esetek

legnagyobb részében az aragonitátalaknlási folyamatokra vezethet visz-
j

sza, mégis van néhány más vegyi folyamat is, amely az elbbihez teljesen

hasonló dolomitport hoz létré végtermékként.
A Gellért-forrás forrásiiregébl származó, a begyjtéskor szilárd

dolomitdarabka feltnen gyorsan elbomlott. Ez a gyors szövetlazulás
piritbomlási folyamat eredménye. A Gellért-forrás kénhidrogénes vizébl, 1

a dolomitban finom eloszlású pirít vált ki. amely a forrás környeze-
j

tébl kiemelve, levegvel érintkezett, és az ismeretes piritbomlási folya- 1

mát során kénsav szabadult fel. A kénsav a dolomitot megtámadta, a
kettssé kristálykákat összetapasztó mészanyag feloldásával, illetleg
összeroncsolásával. Ilyen módon a kzet meglazult s néhány hónap alatt

típusos dolomitporrá lett.

A pordolomitnak ilyenmódon keletkezett más elfordulását idáig még
nem sikerült kimutatni. Xem lehetetlen, hogy minden vastól szennyezett
pordolomit, amely mellett az ép kzet vasban szegényebb, világosabb,
esetleg hasonló kioldódásos változáson ment keresztül.

e) Anhidrit átalakulása gipsszé.

Lényegében az aragonit-kalcit átváltozási folyamattal egyez, tér-

fogatnövekedési folyamat a nagyobb hfokon (60—-70 C°) kikristályosodott
anhidritnek gipsszé való átváltozása, vízfelvétellel, alaesonyabb bmérsék



iet mellett. Szabad 'kénsavat tartalmazó hévvizek a dolomit kötanyagát
anhidritté változtathatják, ami gipsszé való térí'ogatnövekedéses átváltozás
során, kzetporlást eredményezhet. Lényegében ez a folyamat úgy is értei

mezhet, hogy nem a kzet hajszálrepedéseiben, a kzet mészanyaga alakul
át gipsszé, hanem a repedésekbe kalciumszulfát tartalmú víz hatol, ami
ott vegyi átalakulás nélkül rakja le az anhidritet. Utóbbi esetben a folya
mát porlasztóhatása nincs kötve a dolomithoz, hanem bármely tömött,
repedésekkel átjárt, így nem vizetzáró kzetben (pl. mészk, bazalt, stb.)

póriast idézhet el.
A poriásnak ezt a folyamatát, minden kétséget kizáró módon, idáig

csak két helyen sikerült kimutatni, a sátorkpusztai és a solymári bar-
langban, ahol is mindkét esetben dachstein-mészk porlódására részben ez
n folyamat vezetett.

Valószín, hogy a tárgyalt három módozaton kívül még egyéb inódo
zatok is szerepelnek helyenként a porlódás okai között, mégis ezeket,
mint puszta elméleti lehetségeket nem vehetjük figyelembe, amíg lég
alább egy helyen nyilvánvalóan felismerhet nem lesz aprózó hatásuk.
A porlódás mechanikus okairól mondottakhoz csapán azt kell még hozzá-
fzni, hogy — bár ennek kimutatása ma még szinte lehetetlen — nem
egyik esetben és helyen az egyik, másik esetben és helyen a másik folya-
mat az egyedüli és kizárólagos porlasztó ok, hanem a legáltalánosabb
aragonit-kalcit átalakulás mellett, kisebb-nagyobb hatásfokkal, egyide-
jleg, hathatnak a többi tényezk is.

Hhatások

Az aragon itkeletkezés a legkevesebb küls feltételt kívánja meg.
nevezetesen a kaleinmkarbonáttartalm vizes oldatot és az aragon it-

kiválásához szükséges hmérsékletet. A kalciumkarbonáttal telített oldat

mészk- és dolomitvidékeken (karsztvíz) adva van. tehát ezt a kérdést
esak a hmérséklet szempontjából kell különösebben figyelembe vennünk.
Minthogy az aragonitkiválás tiszta kalciumkarbooát-tartalni vízbl 29*

C-nál megkezddik és magnéziumionok jelenlétében, tehát dolomit kzet
iáéi, a kalciumkarbonát kisebb hfokon is aragonit alakjában válhat le.

csak a természetben ilyen hfokot biztosító hatásokat kell figyelembe
venni.

Az említett két másik porlasztó tényez (pirit, anhidrit) lejátszódása
már több földtani elfeltétel együttesét kívánja meg. A pirit képzdése
íl kzet kötetlen vastartalmát és kénbidrogént, vagy kénhidrogénes vizet.

Az anhidrit képzdése pedig egyrészt kalciumkarbonáthoz, nagy hfokhoz
(70

fl

C) és kénsavhoz, másrészt a másik változat szerint, kalclumszulfáttal
telített vízhez és nagy hfokhoz van kötve. Ezért e két utóbbi módozat
nem általános a természetben s szerepük leginkább nagy hfokú, kénes
hévforrások okozata.

Az aragonitkiválásnak egyedüli különleges feltétele, a viszonylag
nem nagy hmérséklet. Vegyük sorra azokat a jelenségeket, melyeknek
aragonitkiválást-biztosí tó hhatását az eddigi vizsgálataink során iga-

zoltuk.
*

st) Hévforrások.

A Budai-hegység területén, a földtani múltban sok nagykfokú hév-
forrás tört fel, ezért érthet, hogy a legszembetnbb poriások ezekkel álla-

nak kapcsolatban. A hévforrások kzet repedésekben terjed vize, és a*
átmelegített kzet hajszálrepedéseiben mozgó talajvíz, vagy karsztvíz, a

héwrzet szállító repedésrendszer közelében felmelegedve, aragonitot rak-
hat le a kzetben, ami késbb a portást kiváltó mechanikus okként szere-



pelhet. Hogy mennyire nyilvánvalóan a hévforrásokkal állanak okozati
kapcsolatban a pordolomit-elfordulások, legjobban mutatják ezt egyes
lelhelyek pordolomitjának, az ép kzethez való kiterjedési, mondhatnánk ’

[

települési viszonyai. Ezt a viszonyt legkönnyebben olyan helyeken tanul-
f"

mányozhatjuk, ahol az ép dolomitkzethl mesterséges úton, lehetleg 1

hiánytalanul eltávolították a porlott részeket. A pilisvörösvári vasúti H

állomással szemben lev kfejtben a dolomit elporlott részeit ma már n

4 ábra. A pilisvörösvári vasúti állomással szemben fekv dolomitpcxrbánya
egyik ldtisztított üregének gipszmodell térképe oldalnézetben.

' szinte hiánytalanul kitermelték, s így ez a hely kiválóan alkalmas volt

a tanulmányozásra. Egyik legnagyobb és legtípusosabbnak látszó, ilyen
módon készült mesterséges üregnek, pontos felmérés alapján készült gipsz
modell fényképét a 4. ábra mutatja. Ez az üreg, szabálytalanul elágazó,
helyenként elszkül, majd újból kiszélesed, nagy függleges kiterjedés

5. ábra. A gipszmodell felülnézeti képe.

ágaival, minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a kitölt dolomitpor-

tömeg keletkezésében, sem a kzetanyag leülepedési, vagy kzettéválási
körülményeinek, sem pedig a felszíni vizek mállasztó hatásának nem lehe-

tett szerepe. Ha felülnézetben, mintegy függleges vetületben tekintjük

•‘zt a mintát (5. ábra), feltnen kiadódik, hogy az üreg ágai egymást
keresztez törésirányoknak megfelelen ágaznak el. A porló rész végz-
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lése az ép kzet felé, még: a törésvonal irányában is, lrtelenüí, szinte

i gömbhéjszeren mutatkozik, úgyhogy arra sem lehet gondolni, hogy a

|. porlódás a kzetet ért tektonikus nyomás hatására elálló szilárdság-
J lazulás következménye lenne. Ez esetben sakkal feltnbben, a mozgási

j;
síkok kiterjedésében kellene mutatkoznia a jelenségnek. Ez az alakulat

r csak az elmozdulási síkok keresztezdési helyén feltört hévvizek felmele-

gít hatásával magyarázható.
Elz közleményben (7) utaltunk a budai Rákóczi forrás üregének vizs-

gálatára. Itt a hévvíztl fölmelegített kzetbl kb. 10 cm vastagságú rész
lehántása után vett minta is bséges arago,nittartalmúnak bizonyult.
Ez a kzetminta szobahmérsékleten külön behatás nélkül szétesett.

A Rákóezi-forrás 30—40° C közötti hmérséklete a kzetben mintegy egy
méteres falvastagságban biztosítja az aragonitkiválás hmérsékletét.
A Budai-hegységben található porló dolomit legtöbbjénél sokkal nagyobb
tömeg porlott rész mutatkozik egy tömegben, úgyhogy arra kell gondol-
nunk, hogy a porlasztáshoz szükséges ht szolgáltató, ma már kihalt hév-
források egykori hmérséklete jóval nagyobb volt a maiakénái. Ezt egyéb
ként Schréter vizsgálatai megállapították.

Figyelembe kell vennünk, hogy amennyiben a hévforrás vize kova-
lerakó jelleg volt. mint pl. a budaörsi hegyekben, ez a tény kizárja, de
mindenesetre ersen megnehezíti az aragonitkiválás lehetségeit, mert.

•a kovaanyag a vizes oldatból hamarabb kiválik az aragonitnál, s a hajszál-

repedéseket telítve, a karsztvízáramlást megszünteti. Ezért kovásodást
és porlódást egy helyen nem látunk, illetve ha ritkán igen, ez annak a

következménye, hogy a hévforrás csak késbb vált kovalerakó jellegvé,
miután az aragonitkiválás már megtörtént a kzetben. Ilyenkor a kovás
oldat már nem tud széjjeláramlani a kzet repedéseibe, mert azokat az
a ragon ií kitöltötte, hanem csak a hévforráskürt kovásodik, néhány
méter szélességben. így keletkeztek a késbb tárgyalandó kovakürts
típusu poriások. fként a Csíki-hegyekben és az Ördögtorony Pilisszent-
ivánnál.

Ez a felismerés a Csíki-hegyek környékén, a hévforrások természeté-
nek megváltozására utal. A legdélibb rögvonulatban, a Törökugratótól
a Khegyig nincsen poriás, de ers a kovásodás. A hévforrások itt kez-
dettl fogva kovalerakó jellegek voltak, míg ugyanakkor a Csíki-hegyek-
ben kisebb hfokú, kovamentes hévvíz tört föl. Késbb, minden jel erre
mutat, a biai medencerész peremén megnyílt, esetleg mélyebbre ható
töréseken a hévforrások is megújultak, forróbb és kovatartalmú vizet

hoztak a felszínre.

b) A Kuli hhatása.

Bizonyos körülmények között a Nap hhatása is elidézheti az ará-

gonitkiválás föltételeit. Nyári esk után. amikor a dolomitsziklák a fel-

színen vízzel telítdtek, és ez a víz az elnyelt széndioxid arányában kal-

ciumkarbonáttal is telítdik, a Nap melegének hatása alatt, aragonit vál-

hat le a kzet repedéseiben. Ilyen esutáni forró napsütéskor a Hármas
határhegyrl gyjtött dolomitmintákban mikrokémiai módszerekkel való-

ban ki lehetett mutatni parányi mennyiség aragonitdúsulást. A csiszolt

felületen alkalmazva a F e i g 1—L eitmeye r-reagenst, az is bebizonyo-
sult, hogy az aragonit e kzetek esetében csak a dolomit hajszálrepedései-
ben van jelen s nem hatolt mélyebben annak szövetébe. Ez egyébként a

rövid idtartamot tekintve, érthet is. Ebbl következik tehát, hogy a nap-
hatás aprózódást is okozhat, azonban a típusos poriás egyedül csak nap-
hatással nem magyarázható. Az aprózódásnak ezzel a módjával a külszíni

mállás új, eddig még számításba nem vett tényezjét ismertük meg, az

aragonitnak kalcittá alakulási folyamatában.



<•) Vegyi folyamatok hje.

Általánosságban nem nagyjelentség tényez, mégis vannak esetek, P

amikor az aragonitkiválás hmérsékletét vegyi folyamatok biztosítják
t

a kzetben. Példának csak a dunántúli bauxittelepek fekü-dolomitjának
i

porosodását említjük (20). Itt a bauxitréteg alján lev néhány centi-
;

méteres kemény, limonitos, mangános kéreg alatt a dolomit 5—20 cm
vastagságban mutatja a porlást. Ennek az aránylag vékony, de nagy-

'

kiterjedés, porlott rétegnek a felmelegítését, aimál is inkább, mert min-
denütt következetesen a mangánkéreghez simul, csak a vas és mangán-
oxidokból álló kéreg reakcióhiveli magyarázhatjuk. A réteg vegyi
összetételének ismeretével kiszámítható volt az alkotó vegyületek kelet-
kezési és kicsapódási hje s ez 100 grammonként 56.000 gcal-nak adódott.
Ez a melegmennyiség bven biztosíthatja a dolomit említett vastagságá-
ban az aragonitkiválás feltételeit is.

A részletesebb anyagvizsgálatok során kitnt, hogy a porlódás! folya-

mat befejezésében a külszíni mállásnak is szerepe van. A tökéletes poriás
nemcsak az eddig ismertetett szövetlazulási folyamatok eiedménye.
hanem ezek a folyamatok csak mintegy elkészíti a teljes porláshoz
vezet külszíni mállásnak. Megfigyelhet volt több helyen, hogy a fel- .

színen lev teljes porlódásé rétegek mélyebben lev folytatásaiban nem
hullott széjjel éppoly könnyen az anyag, holott az aragonitkiválás mér-_
téke mindkét szintben azonos volt, mert egy-ugyanazon hévforrás töl-

csérét és annak környékét vizsgáltuk. A mélységi elfordulások, akár
a pilisszentiváni bányákban feltártakat tekintjük, de kisebb mérték-
ben a kporbányászat során napvilágra került porok iis, roncsolt sz-

j
vet dolomitként hatnak, amelynek szövete nagyon hasonló a gyen-
gén összecementezett homokkövekéhez. Kiszárítva, a vizet gyorsan
szívják magukba, tehát likacstérfogatuk összekötetésben áll és így a

vizet könnyen áteresztik magukon. Viszont ezáltal a külszíni mállás
j

számára kitn alapot szolgáltatnak. A pordalomitot tehát az ismertetett
]

módon ersen meglazult szövet dolomitból, végs fokon a külszíni mái- 1

lás, a fagyhatás, a hingadozások, a szerves lények, oldódás, stb. hozzák
létre s ilyen értelemben a dolomitpor, mint végs termék. ;

sokrét összefüggésnek, különböz erk és folyamatok
együttesének eredménye.

A porlódás megjelenési formái.

A porlódás megjelenési formái lehetnek elsdlegesek és másodlagosak.
A másodlagos megjelenési fonnák mindig áthalmozottak, a víz, vagy a

szél által bizonyos helyeken összehordottak. A másodlagos megjelenési
módokkal nem foglalkozunk, bár a Budai-hegység területén gyakoriak.
A másodlagos formák teljesen szabálytalanok, mindenben a térszínhez

és az áthaímozó erkhöz igazodnak, azokból sem a keletkezésre, sem.

egyéb kérdésekre (kor, tektonika, stb.) nem következtethetünk. Egyetlen
elnyük gyakorlati vonatkozású: könnyen kitermeli] etk, viszó itt hátrá-

nyuk annál több, még gyakorlati szempontból is, mert sokszor ersen
szennyezettek. Az elsdleges fonnák vizsgálatát megnehezítik, mert leg-

többször azok közelében, st azokat elfödve mutatkoznak.
A keletkezési helyükön maradt dolomitpor megjelenési formái -

a) Tömeges egynem típus.

Tömeges típusnak célszer nevezni azokat az elfordulásokat, amelyek
meglehets nagy tömegek, teljes egészében egynem az egész tömegben
egyenl porlottsági fokot mutatnak. Ebbl a típusból kevés elfordulás
ismeretes és azok is a mélyben vannak, a pilisszentiváni, nagykovácsi.



solymári kszénbányákban. Általában gyengén porlottak, legtöbbször

csak a mnrvásodás mértékéig. A mur.vásodás azonban itt nem olyan
értelemben veend, mint általában, hogy a kzet bizonyos síkok mentén
széthull apró, kemény darabokra, hanem az egész tömeg egyformán meg-
lazult és iitögetéssel bármilyen apróra szétesik. Csak fejtéskor hasonló
a murvához. A bányászatra nézve a karsztvíznívó alatt ersen vízveszélyes.

Ezek a tömegek a felszíni folytatásban rendszerint a barlangtípusban,
esetleg a réteges típusban jelentkeznek.

b) Bortangtipus.

Legtalálóbban barlangtípusnak nevezhet az az elfordulási mód,
melynek legszebb feltárásai a pilisvörösvári Fehér-hegyekben és a pilis

vörösvári állomással szemben fekv „dolomitliszt“-bányákban tanulmá-
nyozhatók. Mint a tömeges típusú póriasnál, itt is hévforrásos hatások
váltották ki a porlást. Valóságos ágas-bogas, sokszor tekintélyes mélységre
hatoló járatokat látunk e helyeken, melyek a dolomitpor eltávolítása, után
maradtak. Az ezekrl a helyekrl kikerül anyag rendszerint jól porlott,
úgyhogy a termelk szívesen mennek utána, mélyen a földfelszín alá is.

A barlangtípusú portás kialakítását nem túlságosan forró hévvizek végez-
ték, s így a porlott öv nem széles, inkább függleges kifejldés, s követi
az egykori hévforrás felszínre törési útját (4—5 ábra).

6. ábra- Réteges poriás szelvénye a pilisvörösvári rhegytl Éra.

c) Réteges típus.

Ugyancsak a pilisvörösvári Fehér-hegyekben, pontosabban az rhegy
északi szegélyén és ettl az elfodulástól délre több ponton, továbbá a

budaörsi vitorlázó repültér környékén, a porlódás kimondottan rétegek-
ben mutatkozik. 8—10 cm vastagságú, jól porlott rétegek közé 20—70 cin

vastag kevésbbé porlott, csaknem ép. kemény kzetrétegek iktatódnak
s e rétegek az eredeti kzetdlés és csapás irányában is hosszan követ-

hetk a jó feltárási viszonyok segítségével. A porlódásnak ez a fajtája

szorosan összefügg a dolomit képzdési körülményeivel és a fiatalabb

kori karsztvízmozgásokkal. A porlást kiváltó hatás a megvizsgált esetek

ben hévforráshatás volt (0. ábra).

d) Kovakürts típus.

Scherf a porlódásnak ezt a megjelenési módját felismerte és általá-

nosította. Lényege a 7. ábrából megérthet. Tulajdonképpen a barlang-

típusnak egy változata, mert a központi kovatölcsér a. porlással nincs

egyidejiíségi összefüggésben. Szépen tanulmányozható a Huszonnégy
Ökröshegy délkeleti oldalán, a Csíki -csárdától északnyugatra, továbbá
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északkeletre, a Csíki-árok szögletében, Máriamakk környékén, míg ettl
a törésvonalrendszertl különállóan csak ritkán, egy-két lielyen ismeretes.
A poriás és a kovásodás nem egyidej, szakaszos hévforrásinködés követ-
kezménye, tehát ez a típus összetett forma.

Itt említhet az a másik elfordulási mód is, amit a budaörsi Odvas-
hegyen és Ürhegyen figyelhettünk meg legszebben. Egyes helyeken a
kovásodás nem volt mélyreható s csupán a dolomit nagyobb repedései
telítdtek kovaanyaggal, miközben a kzet szövetében aragonit képzdött.
A dolomit kiporlása után így néha csak a kovaváz, a repedések anyaga
maradt meg, az úgynevezett sejtes dolomit.

7- Kovakürts típusú poriás tömibszelvénye

.

I. ép dolom itkzet,

II. murvásodon dolomit,

III. pordolomit.

IV. kávásodon iiévforráskiirtö.

F ) Félsz i n i poriás.

Utolsóként említjük a poriásnak azt a fajtáját, amely talán a leg-

.i kabinosabb, mert nincsen hévforrásokhoz kötve, a felszíni póriast. Arago-
nit kiválasztó ht ez esetben a napmeleg szolgáltat, s bár általában csak
a murvásodás, aprózódás fokáig jut el a folyamat, a Budai-hegység terü-
letén is ismeretes egy-két hely, ahol majdnem tökéletes pordolomit kelet-

kezett ilyen módon. A Farkasrétrl az Ördögorom felé vezet itt bevágá-
sában mintegy 800 méterre a villamosmegállótól látható a póriasnak ez a

módja. Itt is éppen úgy, mint a többi hasonló elfordulásoknál, egészen
vékony, gyéren füves lösz-, vagy humusztréteg védi meg a dolomit por-
lott rétegét a csapadékvizek lemosó hatásától. Egyben azonban ez a vékony
takaró a kzetet a kiszáradástól is óvja s így a felmelegedés napsütéskor
nemcsak es után választ le aragonitot, hanem minden esetben. A vékony
humusztakaró tehát közvetve az aragonltképzdést elsegíti s ezzel magya-
rázható itt a poriás. helyesebben aprózódás ersebb foka is.
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A dolomitképzdés és a poriás.

Legfeltnbben a réteges póriasnál volt szembetn, hogy a poriás
foka azonos mérték hhatás esetében is, a dolomitösszletbeu rétegenként
különböz lehet. A begyjtött minták mikroszkópiái vizsgálata kimutatta,
hogy a dolomit eredeti szövetében vannak olyan sajátságok

.

amelyek a póriast befolyásolják. A kzet szövetének alakulása pedig csak
a keletkezési körülmények ismeretével magyarázható.

Megállapítható volt, hogy a jobban porlott dolomitkzetet alkoto
egyes dolomitkristálykák apróbbak és a kötanyagként jelenlev kalcium
karbonát tartalom ezekben a mintákban több, mint a kevésbbé porlott

fajtákban. A dolomitanyagu kristályszemcsék mindkét esetben tömöttek
és homogének, a kötanyagként szerepl kalciumkarbonát pedig repe-
dezett, st helyenként hiányzik, úgyhogy a dolomitszeinesék többé
kevésbbé teljes illeszkedései között ásványos anyaggal ki nem töltött
terek mutatkoznak. Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy
a kzet kalcium- és magnéziumkarbonát tartalmának dolomittá alakulása,
átkristályosodása jóval a kzet megszilárdulása után következett he,

mert csak így értelmezhetk a térfogatcsökkenéssel járó utólagos dolom i-

tosodáskor anyaggal ki nem töltött terek, repedések. vAragonitkiválás
szempontjából természetesen ilyen értelemben sokkal elnyösebb a finom-
szem szövet, mert ebben több lévén a hézagtérfogat, több vizet képes
magában tartani és a víz cseréldésénél is jobbak a feltételei. Ezekbl
viszont az is következik, hogy az olyan dolomit, amelynek dolomitosodása

8. ábra. Póriasra hajlamos és nem porlódó dolomitszövet két széls típusa.

.4) Aprószem kettssé kristálykákst aránylag sok ka’.eit anyag
(fekete) köt össze. A likacstérfogat magy.

B

)

A nagyszem, tehát közel normális dolomitban kevés a kaiéit

s nincsenek héz'agok. Ez ‘a szövet portásra nem hajlamos.

már a tengerben befejezdött, és amelyik a késbbiek során nem ment
át kristályosodási folyamaton, vagy ha bitumentartalmú volt és utóla-

gosan át is kristályosodott, ami által a kristályok anyagából kiszoruló
bitumenanyag a repedéseket eltömte, ezeken a dolomitokon a poriás
jelensége nem mutatkozhat még akkor sem, ha ers hévforrás-

hatás érte is ket. A fdolomit már keletkezési módjánál fogva mintegy
predesztinálva van a póriasra s az utólagos dolomitosodás mértéké-
nek a függvénye — azonos hhatás mellett a poriás erssége (8. ábra).

A dolomitporlódás és a karsztvíz.

A dolomitporlódás kérdése összefügg a karsztvízkérdéssel is. Különö-
sen vonatkozik ez a tömeges-, réteges- és barlangtípusú portásokra. Annál
tökéletesebb az aragonitkiválás feltétele a kzetben, minél ersebb a
vizesere, ami egyrészt ugyan a szövettl is függ, másrészt azonban a
karsztvíz mozgásának a következménye. Ez a vizsgálati irány még
további kutatásokat igényel (9. ábra).



A porlódás és a tektonika.

A hévforrások által kiváltott poriások mindig a tektonikai vonalakon
^

fekiisznek. Poriás nemcsak az északnyugat -délkelet irányú, minden való-
színség szerint stájer-mozgási szakaszba tartozó vonalakon mutatkozik.

j(

hanem ugyanolyan gyakran, az erre merleges firányon, északkelet-
j(

délnyugati vonalakon. A hévforrások hatásai ezekben az irányokban
#

kimutathatók a fedöhegységi tagokon is, a porlást kiváltó források tehál
a

fiatalabbak, valószínleg a stájer-mozgásokkal kezddtek.
A poriás és a tektonika közötti olyan értelm összefüggés, hogy a !

mozgások mechanikus dörzsölése idézte el a porlást, nincs. Ers mozgási
síkok vannak a dolomitban, dörzsbreccsiával, csúszási tükörrel, anélkül,
hogy a legcsekélyebb porlódásnyomok is megfigyelhetk lennének. Viszont
a törésvonalak, hévforrások és porlott dolomitok összefüggését számos
egyéb hévforrásmaradvány igazolja, melyek a feltárások SQ százalékában
minden kétséget kizáróan, a kérdést eldönt módon megfigyelhetk.

9. ábra. A tömeges-, réteges- és barlang-típusú poriás összefüggése. (A pilh>-

vörösvári. és pilisaentiváni terüle.en végzett megfigyelések alapján készül'.

idealizált szelvény.)

V : vetsík-keresztmetszet,
Vf: vetsíkkeresztmetszet hévforrásnyomokka],

t: tömeges típusú, gyengén porlott dolomit,

b: baVlang-típusú poriás,

r: réteges-porlás
d: ép dolomitkzet.,
K: karsztvíztükör.

JX

Gyakorlati következtetések és vonatkozások.

A dolomitporlódással kapcsolatos gyakorlati vonatkozások egyrészt
a kszénbányászatban a karsztvízveszéllyel, másrészt a dolomitporbányá-
szattal függenek össze.

A szövetében meglazult dolomit a karsztvíztükör szintje alatt vízzel

állandóan telítettnek tekinthet s ezt a vizet könnyen le is adja. Ezért
azoknak a vetsíkoknak karsztvízszint alatti megközelítése, amelyek
mentén a felsbb rétegekben bármiféle hévforrásbatás volt kimutatható,
veszélyes. Minthogy a mélységi dolomitporlódások leginkább a nagy-
kiterjedés tömeges-típusba tartoznak, bányászati mvelések során való.

érintésük komoly veszéllyel járhat, mert óriási mennyiség, könnyen
leadható karsztvizet tartalmazhatnak. Ha egyszer a vízbetörés megtörtént
a tárolás sajátos módja alapján könnyen érthet okokból, megállítani
nem lehet. Egyetlen védekezési mód: az elkerülés, ami viszont aránylag
könny, mert az ép dolomit a porlottabb részekbe jól felismerhet foko-

zatokon keresztül megy át. A porlott részek óvatos kerülése a karsztvíz-



i tükör aiatti szintben akkor is tanácsos, ba a már feltárt részekben nincs
különösebb vízszivárgás.

Dolomitporfejtés céljaira legelnyösebbek a másodlagos lelhelyü él-
ié

I fordulások. Minthogy azonban ezek minsége és tömege Kiszámíthatatlan,
legjobban ajánlhatók fejtésre az egyenletes minséget és nagy mennyi
ségeket szolgáltató barlangtípusú lelhelyek. A réteges portásnál kevés

i anyagot lehet nyerni, aránylag sok medd munkával, a kovákrts típusú
felhalmozódások anyaga viszont nem a Legjobb minség, mert mindig

í
tartalmaz több-kevesebb kvarcot, ami egyes .szemcsék összetapasztásával

í a szemnagyság különbözségét és egyenltlen keménységét okozza.

Dl| . /
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i Összefoglalás.

A Budai-hegység területén nagy elterjedésben nyomozható a íelsö-

I triász különböz szintjébe tartozó fdolomit, amely sok helyen egészen

)

íímomszem, máshol durvább porainkban mutatkozik. A tömör dolomit-

I tói a legfinomabb poralakig átmeneti fokozatok vannak. A szerz ennek
i
a dolomitporlásnak keletkezési vizsgálatával foglalkozik.

A poriott részek felszíni elterjedése szerint pórias csak törésvonalak
keresztezdéseinél, egykori hévforrások nyomainak mutatkozási helyein
van. A poriott részek mélységi kiterjedésének vizsgálata szerint a poriás
nem felszíni jelenség, hanem a törésvonalak mentén mélyrehatólóan ész-

lelhet kzetelváltozás.
Nagyszámú poriott dolomitmintának mikrokémiai eljárásokkal tör-

tént vizsgálataival és egyes mintákban röntgenfelvételekkel aragonit-
tartalom is kimutatható volt. A jelenkori hévforrások hhatásának kitett

ép dolomitkzetekben lényegesen magasabb aragonittartalmat lehetett

kimutatni.
Szerz ezekbl a tapasztalati adatokból arra következtet, hogy a dolo-

mit porlódását aragonitnak kalcittá való, 8,7%-os térfogatnövekedéssel járó
átalakulási folyamata okozza. Ennek a folyamatnak kísérleti igazolására
megfelel módon a dolomi ..kzet hajszálrepedéseibe és szöveti hézagaiba
aragonitct vitt bele. Az így keletkezett dolomitminták néhány hónai)
múlva elporzottak.

Szerz a dolomitporlás folyamatát a természetben a következképpen
magyarázza: a hévforrások feltör vizei felmelegítik környezetük kzet-
anyagát, ahol is a kzet hajszálrepedéseiben és apró likacsaiban mozgó,
felmeleged vizekbl aragonit válik le. Magnézium ionok .jelenlétében

29' C-nál alacsonyabb hfokon is megtörténik az aragonitleválás. A h-
hatás megsznte után a kzet hajszálrepedéseit és szerkezeti hézagait
kitölt aragonit visszaalakul idvel kalcittá s a kzetet szétfeszíti. A por-
lódás foka az eredeti aragcnittartalommal egyenesen arányos.

Megállapítása szerint a póriasra való hajlam függ az eredeti dolo-
mit kzetszerkezetétl is. Legjobban porlódnak azok a kzetminták,
melyekben- a dolomit-kettcssó kristálykák aprók és ezeket aránylag sok
mészanvag tapasztja össze. Legkevésbbé porlódnak a normál dolomitok.

Részletesen foglalkozik a különböz dolomitporlási folyamatok tanul-
mányo:ásá.val s ezekbl messzemen következtetéseket von az egykori
hévforrások hfokára és egyéb jellegeire vona.kozólag. Megállapítja,
hogy a karsztvíz és a poriás típusai között szoros kapcsolat áll fenn.

Vizsgálatai, folyamán olyan dolomitporminták is adódtak, melyeknek
por’asz.ó tényezje piritbomlási folyamat volt, egy esetben pedig a
kzet reoed'seiben anhidri Írnek gipsszé alakulása a porlasztó folyamat.
Ez utóbbi két módja a poriásnak azonban alárendelt jelentség a

Budai-hegységben.



flaHHbie no Bonpocy cBoáctBa pacnbinoeMocin ponoMma b ropHOCTH Bypa.

Jl a c ,n ó H k y h :

Ha TeppHTOpmi ropnüCTH Byna b oojibiuiix KOJiiiHecTBax BCTpenaeTca hojiomht BepxHero
rpnaca. 9ia riopoaa bo MHonix MecTax ropHOCTH saaeraeT b Bnae njiacTOB MejiKO'3epHUCTO«

uhuin, MecTa.Mii ate n-xacTbi mieioT CTpyKTypy Kpynno*3epHHCToro necKa. B omexi nce, 3aeci

MO/KHO HaiiTH Bee npoMeacyTOHHbie CTaami paspbixjieHHOCTH CTpynTyp HOJiOMHTa : HaHHHan
< njiacTOB aojio.MHTa b KycKax a BnjioTb no nnacroB Mejibnaiiineii er hhjih.

Abtop, 3aHH.\iaflCb reHeniHecKii H3y*reHneM cBoiTBa pacnbuiaeMoeTH nopoa ^ojiOMina
iinipoKo aajieraiomero na noBepxHocTii ropHOCTH, oTMenaer, hto paccbinnaTOCTb HOJiOMHTa

nafunoHaeTcn Jinuib b rex Jieciax, we npu CKpemiiBamm jihhhíí eópocoB BiiHHhi btjih

Korpái to öhbuihx TaM ropaanx hctohhhkob. MecjienoBaHHeM BejniHHHbi yrjiyJieHHH pa3-

pbixjieHHbix naacTOB oh HOKa3biBaeT, hto pacnbiJieune nopoH He npencxaEjiíieT cooio HBJie=

nne, nponcmenmee na noBepxHocTH ropnocTH, ho b HanpaBJieHim jihhhh cópocoB b r.ny=

óimy 8aMeHaeTca H3MeHeHue nopopbi.

IIpoH3BeaeHHbie mhkpoxhmhhcckhm cnocooM MHoroHiicjieHimie HccjieflOBamia nap pac=

iibiaaiou;nMHca hojiomht8 mii noi;a3aan, hto nacn. hx coaepacuT b ceöe ejieabi aparoHHTa.

Coaepacaimé aparoHHTa b neKOTopbix opa3irax nopoabi hjih TiOKa3aHbi faKace 11 peffrre=

HOBCKHMH CHHXíKaMH.
B nopoaax uejibHoro KycuoBoro aojiOMirra, KOropbie mjih noaBepniyTbi • petócTBHK>

re.MnepaTypbi ropaaax hctohhiikob HaöjnoaaeTca 3HaHiiTe.JibHoe noBbiiiieHHe coaepataHua
aparoHHTa.

Ha ocHOBaHiiii aaHHbix, nojiyneHHbiM aBTopoxi H3 er ohbitob, oh aeaaeT BbiBoa Toro,

no paspHxjiemie hojiomhth npnanHaeTca npopeccoM npeBpamemia aparoHHTa b KaJibunii.

eoripoBosKaaeMoro YBejiHHeHiieM er o"eMa Ha 8.7%. /Ina toto, htoóbi bhhchhtb, hto npo=

ueec 9tot neilCTBHTejibHO cnocoöcTByex pa3pbixjieHHocTii hojiomhtü, aBxop npHöerHy,! k
ojienyromeMy onwTy : k TOHKne Tpemimbi h hsthbi cTpyKxypbi HOJiOMHTa oh 3anoJiHiui

aparoHHTOM : nyom HOJiOMHTa non sthm onbrroxi b TeneHiie necKOJibKux .\recaneB pa3Pbix=

JIHJJHCb.

llpouecc pacnbiaeHHOcxii HOJiOMHTa b npupone aBTop ofi"HCHaex cnenyioiHHM opa30.\i :

BHpacbiBaeMbie tophhhmh hctohhhk3mh bohbi corpeBaioT OKpyacaK>mne hx nopoabi, b

tohkhx xpemuHKax ii nopax rcoTopoii non ^eflCTCorpeTOií HBinKymeiícfl BoaH oiKJiaubiBaioTCH

aparoHHT. ripn HaniiHHH HOHOB-iiariie3HTa, npn xe.\inepaType Hnae 29’C% MoaceT nponaoiíTii

OTJiojKeHue aparoHHTa. üo npeKpanieHun neftCTBiia TeMirepaTypbi 3anojiHgioHíiilí toiikhc

TpemuHbi h cTpyKTypHhie inrubi aparoHHT CHOBa npeBpamaeTca b KanbnuT h pacnapaer

nopony.
CreneHB paapbixaeHHOCTH npaMO nponopqHOnajibHa nepBOHaHaoibHOMy KOJiHaecTBy

aparoHia.
Abtop rarcsKe yTBepaaeT, hto cKJioHHocTb k paspbixjieHino b o^biueii Mepe aaBnenx ox

cTpyKTypbi iiopoji aojio.MUTa. CnJibHee Bcero pa 3pbixjiaioTca TaKHe KycKH nopoa, b KOTopbi

KpncTaJinKn aBotíHoro coaaHoro aojioMHTa MejiKii h cKpenjiaioTCH Meatay cooio cpaBHHTejibHo

óojiihhm KOJinaecTBOM H3BecTK0B0 ít Maccbi. MeHee b er pa3p bix.ua raTca HopMaHHbie hojio=

miith. Abtop noapono 3aHHMaeTca H3yaeHHeM bhhob pa 3pbixjieHH0CTH nojiOMirra, aejiaa

npH ötöm BHEoabi npiiBOHaiHHe k ycTaHOBJieHino CBa3 H Meatay cboKctbom pa 3pbixaai0H0CTii

iiopoa h CTeneHbio TeMnepaTypn BO.a cymeGTBOBaBuinx icoraa-TO ropaaiix hctohhukob, nnreT

<’Ba3bii c apyriíMH xapaKTepHbiMH (JiaKTopaMH. ycTaiiaB.THBaeT, hto Meacay noanoHBeHHi.iMH

BoaaMH n BiiaaMH panbi-iiaeMOCTH nopoa oymecTByeT TecHaa cB33b.

B npoHeece cboiix uccJieaoBa.HHií áBTOp Bcrpex nuica c t3khmh BnaaMii pbixjiocrH

lOJiOMHTa, npu KOTOpbix ({laKTop pacnbiJiaeMOCTH npeacTaBJiaeT coCoio npouecc pacnaaeHHa

(panbijienaa) nnpiiTa, npu stom, aaate/ÖHJi Tanott cnynaii, noraa mojkho hjio HaóJiioaaTb,

Koma npouecc pác nbiJiaeMocTH HOJiOMHTa aBJiajica cjieacTBiieM npeBpameHaa b TperaiiHax

nopoHbi aHxiupiiTa b nme. JlBa nocjieaHiia cnocoa pacnbiJiaeMOCTH HOJiOMHTa b tophocth

Kvaa He npeacTaBJiaioT coöoio aBJieHHH, aacjiyasamero BHHMaHHa.



LA QUESTION DE LA DÉSINTÉGTAIQN EN POUDRE DE LA

DOLOMIE DANS LES MONTS DE BUDA

pár L. Jakucs.

Dans les monst de Buda la dolomie principale, appartenant a diver*

étages du trias supérieur, est trés répandue. En beaucoup d’endroits elle

est désintégrée en poudre fine, en d’autres en poudre plus grossiére

On trouve des transitions entre la roche compacte et la poudre la plus

fine. L’auteur a étudié la question de la cause de la désagrégation de la

dolomie.
Quant á roecurence superficielle des parties désagrégées, l’on ne

trouve la dolomie en poudre qu'á l’intersection des failles, á des endroits

indiquant la présence d’anciennes sources thermales. L’examination en

profondeur des parties désagrégées mentre, que la désintégration n’est

pás un phénoméne superficiel, mais une altération de la roche en profon-

deur accompagnant les failles.

L’examination pár des réactions microchimiques d’un graud nombrc
d’échantillons désintégrés, et l’étude aux rayons X de quelques éc'han-

tillons seulemenb a permis d’établir la présence de l’aragonite. Dans les

i'oches dolomitiques non altérées, expesées á l’aetion thermale des sources
chaudes d’aujourd’hui, la teneur en aragonite est élevée.

De ces observations l’auteur tire la conclusion que la désintégration
de la dolomie est causée pár la transformation de l’aragonite en ealcite,

accompagnée d’une augmentation de volume de 8,7%. Pour démontrer la

.justesse de cette hypothése i’auteur a introduit de l’aragonite dans les

fissures capillaires et les méats interlacunaires de la roche dolomitique.
Les échantillons ainsi traités se sont désintégrés en poudre au bout de
quelques mois.

L’auteur donne l’explication suivante du phénoméne de la désintég-

ration en poudre de la dolomie dans la natúré: Les eaux des sources
thermales échauffent la roche avoisinante. L’eau qui circule dans les

frissures capillaires et les pores fines de la roche y dépose de l’aragonite.

En présence d’ions de magnésium l’aragonite se dépose aussi á des tempé-
ratures au dessous de 29° C. Aprés la cessation de l’effet calorique, l’ara-

gonite remplissant les fissures capillaires et les peres fines de la roche
se transforme evec le temps en calcite et désagrége la roche. Le degré
de la désintégration est en relaticn directe avec la teneur originale en
aragonite.

Selon les observations de l’auteur l’aptitude á la désintégration en
poudre de la dolomie dépend aussi de la structure de la. roche originale.

Se désintégrent surtout les roches dans lesquelles les cristaux du sel

double sont petits et ils sont cimentés pár une matiére calcaire abondante.
Les dolomies normales se désintégrent le moins.

L’auteur s’occupe en détail des différentes formes de la désintégra-
tion en poudre de la dolomie, et il tire de ses études des conclusions
avancées concernant la température et d’autres traits caractéristiques
des anciennens sources thermales. 11 établit qu’il y a un relation étroite
entre l’eau de karst et les types de la désintégration.

L’auteur a aussi rencontré des échantillons de poudre de dolomie,
dönt l’agent désintégrant a été le décomposition de la pyrite; dans un
cas la cause a été la transformation de l’anhydrite en gypse. Ces deux
derniers modes de la décomposition sont d’une importance subordonnée
dans les monts de Buda.
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Pseudobrookitos andezit Bícsadró! (Sepsibükszád)

H B RUM A N N MAKfií T

A biosadi (sepsibükszádi) vasútállomás melletti kbánya andezitjeibl
Erdélyi 1942. évi gyüjtútja alkalmával vizsgálati anyagot hozott a
Magyar Aemzeti Múzeum Ásvány-Kzsettára részére. Erdélyi ennek a
sepsibükszádi andezitnek repedéseiben, üregeiben sokféle pneumatolitos
úton keletkezett ásványt talált, többek között pseudobrookitot is. így fel-
vetdött az a kérdés, hogy az andezit kzetalkotó alakban is tartalmaz e
pseudobrookitot. A pseudobrookit ugyanis kzetalkotó elegyrészként rend-
kívül ritka, s csak néhány helyrl ismeretes.

Magyarországon az Aranyi-hegy andezitjében, illetleg annak meta-
morf zárványában találta meg K o c h A. 1

, s errl Traube részletesebben
mgállapította2

, hogy az andezit kzetzárványa, melyben Koch a pseudo-
brookitot találta, elváltozott palás kzet, mely lényegében epidotból és
hematitból áll s ;t hematitbam találhatók fószekszeren a pseudobroo-
kitok.

Thiirach a kreuzbergi bazaltsalakban, a káulingi fonolittufában
(1884) 3

, Krenner a Vezúv 1872-i lávakiömlésében (1S90) 4 és L a c r o i x

Reunion szigetén, bazaltláva stalaktitban (1918)5 talált pseudobrookitot.

A salakban, lávában vagy tufában talált pseudobrookitnál kzettani
tekintetben sokkal érdekesebb elfordulások Müggének a fayali trachyt-
ban (1883) 6

, Törnebohnnak a Behring-szigetekrl való augít-andezit-
hen (1884) 7 és Lat term annak a katzenbuckeli nefelinbazaltban (18S)6

talált pseudobrookitjai, melyek a kzetben járulékos elegyrészekként fog-

lalnak helyet. Ezek mind szekundér úton keletkezett elegyrészek, melyek
Lattermann8 és Freudenberg9 szerint ilmenitbl keletkeztek
..oxidáció útján", egyes helyeken , az ilmenit rácsai is még jól felfedezhe-

tk". F i n c k h a Kilimandsaro rombporfirjában (1906) 10 és Ramdoh r

a hessenbrücki Hammers elváltozott bazaltjában (1923) 11 írt le még pseu-
dobrookitot,

A bicsadi (sepsibükszádi) vasútállomás melletti kfejt andezitjét

vizsgálva, a kbánya alsó szintjében lev andezitben nem találtam pseu-
dobrookitot a kzetben mint kzetalkotó elegyrészt12

. Ezért a Tusnád

-

i Tschcrmak: Min. u. l’eilar. Mátteiluugen, Wien, ISIS. 1. p. 33.
1 Zeit.sefar. I. Krísí. und Min. 1892. XX. p. 317. Leipzig.
a Verhandl. Phys. Med. Ges. Würzburg, 1884. N. F. XVIII. p. 273.

4 Zeiísohr. í. Krist. und Min., Leipziig. Í89U. XVII. p. 517.
-» Ball. Soc. Min. Fr. 1918, XLI. p. 183.
6 Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. Stuttgart, 1863. II. p. 196.
I Vega Exped. vetenstkapl. J?jktta4?r.'-er. Stockholm, 1884. IV. p. 13ti.

. s T s e h e r m a k: Min. und Petr. Mitteil., Wien, 1666. IX. p. 47.
9 Mitt. Bad. Geo’. La.ndesanst. 1930, V. p. 265.
10 Rs e n b asc h-iFeetsehr, 19803, p. 389.
II Xot. B . Ver. Erd'kde, Darmstadt H., 1923, V. p. 191.
is Erdélyi a bánya alsó sziatgáben is talált szórványosaa pseudobrookitot a kzet repedé-

seiben és üregeiben.
is Hermami és Varga: Tusnádkiirnyéki andezit ok. Fo.dt. Közi. Bd. LXXX. 1—3. p.

99—124. Budapest, 1950.

4
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környéki andezitekrl szóló dolgozatban az andezitbányának középs és

a. déli részében az alsó szintek kzetét csak mint piroxénandezi'teket *'

említettem meg. A bicsadi (sepsibükszádi) bánya felsbb szintjének ande-
zitjét csak 1949-ben volt módomban kzettanilag meghatározni. Itt, a fel- p

sbb szintekben megtaláltam a keresett pseudobrookitot, mégpedig magái 5

bán a kzetben, mint kzetalkotó elegyrészt, mely az eddig leírt kzetlel- li

helyek közül talán a Lattermann által leírt katzenbuckeli nefelin- a

bazalt pseudobrookitjához állna legközelebb.

A pseudobrookitot tartalmazó bicsadi (sepsibükszádi) andezit biotites

és hiperszténes piroxénandezitnek bizonyul. Szabad szemmel nézve:
hamuszürke, sr szövet, helyenként likacsos kzet, nagyobb (5X5 mm 1

átmérj) biotit kristályokkal; kézi nagyítóval diopszid kristályok (2X1
min-es is!), biotitpikkelyek figyelhetk meg. A kézi nagyítóval a likacsos
kzet kis üregecskéiben a piroxénen, biotiten kívül megtalálható az apátit,

pseudobrookit, hematit. hipersztén, gránát, trydimit és titanit-kristály-

kák is. Ezekben az üregecskékben lev parányi kristálykák a vékony-
csiszolat készítésénél kihullanak a kzetbl és így mikroszkóp alatt csak a

kzetalkotó ásványokat figyelhetjük meg.
Mikroszkóppal nézv e: a kzet struktúrája hypokristályosan

porfiros; az alapanyag fleg földpátléceeskékbl, diopszidaugitból, hiper-

szténbl, hematitból, pseudobrookitból. stb., is -a kikristályosodott elegy-

részekhez arányítva igen kevés színtelen üveganyagból áll, tehát a kzet
j

pilotaxites szövet.
Ebben a pilotaxites szövet alapanyagban foglalnak helyet a pseu-

dobrookit-táblácskák vagy szemecskék. Némelyek teljesen automorfok,
(100) szerint megnyúlt táblácskák, amelyekben a (010) szerinti hasadás,
a párhuzamos kioltás és a gyenge pleokroizmus is jól megfigyelhet.
Optikai tengelyszöget, amely a pszeudobrookitnál feltnen nagy és meg-

'

különbözteti a brookittól, nem lehetett mérni, mert a táblácskák olyan
kicsinyek, hogy tengelyképet nem kaphattam. Egy ilyen lemezke maxi-
mális szemnagysága: 0.14 mmX0,5 mm; vannak nem automorf pseu-8
dobrookitszemecskék is, ezeknek szemnagysága pl:

0,02 X 0,05 mm
0,09 X 0 06 „

0,06 X 0 02 „

0.21X0,09 »,

0,07X0,15
0.09X0,12 „

0,08 X 0,06 ,.

0,06 X 0.12 .,

0 04X0,12 mm
0 06 X 0,12 „

0.18X0,02 „

0,05 X 0 05 '

0,04X0 04 „

0 05X0,04 „

0 06X0,06
0,09X0.06 „

0.01X0 01 mm
0,02X0 02

002X001 „

0,09X0 05 „

0,02 X 0 09 „

0,02X0 04 „

0,01 X 0.01 ,.

ezeken a pseudobrookit-szemecskéken nagyon gyakran gallérszeren fog-

lalnak helyet hematitkristálykák. Olykor hipersztén vagy enstatit hiper-

sztén kristályoszlopka végén, azzal összenve, foglal helyet a pseudobroo-
kit-kristály; máskor magnetitszemeik'kel vagy vele kb. ugyanolyan szem-
nagyságú hematit kristályokkal összenve fordul el a pseudobrookit -

kristályka.
Gyémántfény, nagyon ers fénytörés és kettstörés, sötétbarna-

rubinvörös színezet (ez a mélvebb színezet is megkülönbözteti a broo-
a

kittl); pleokroizmusa gyenge: o a = c. b = sárgásbarna,
c
= barnás

vörös.

A kzetben ilmenitet nem találtam. Az alapanyagban fent leírt

pseudobrookit valószínleg ilmenitbl keletkezett,
p n e u m a t o 1 i z is hatás á r a.
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A kzet színtelen elegyrészei frissek maradtak, a színes elegyrészek
közül azonban fleg a biotitok ers átalakuláson mentek át.

Amilyen friss a porfirosan kivált földpát, annyira elváltozottak a

porfirosan kivált biotitok. Ezeknek szemnagysága felmegy sokszor

5X5 mm-ig is. A kristályforma általában megmaradt, de a biotít

lényegében többé-kevésbbé (az átváltozás fokozatos stádiumai szerin 1
)

átalakult; az átváltozás tulajdonképpen magmatikus reszorpció, mely
átalakítja az eredeti ásványt az új oldatok behatolása által s kvarcos
anyagot, érceket, pszeudobrookitot rak le mintegy kiszorítási pszeudomov
foza gyanánt. A mikroszkóp alatt nagyon jó' megfigyelhetjük a biotit

elváltozásának különböz fokozatos stádiumait. Teljesen ép, meg nem
támadott biotit nem is található. Egyesek csak az átváltozás egész kezdeti
fázisában (1.) vannak, ezeknek belsejében nagyon jól mérhet a még meg
maradt biotit-inag pleokroizmusa:

c= szürkészöld, D = vöröses-sárga, g — vöröses-barna;

de már ezek a színek is halványabbak a biotit jellegzetes pleokroos színei-

nél, ami az átváltozás kezdeti fokának, az Fe kiválásánakAkilúgozásá

-

uak) eredménye*, valamint gyengébben kettstörek, mint amilyen az ép
biotit lenne; közben természetesen, fleg a perifériák felé megjelentek az
érckiválások (elssorban pedig a magnetit-pontocskák és szemeeskék) és

a kloritos foltok, melyek már egészen gyengén kettstörek (delesszit és

levendulakék pennin); a fekete magnetitszemeeskék halmaza sokszor
keretként övezi körül a megtámadott biotitot. Az átváltozás további stá-

diumában (2.) a biotit már teljesen átadta helyét a kristály magjában is a
halványzöldes kloritnak, az érckiválás mind srbb, a zöld klorit leveles

struktúrájú, rostosán pikkelyes lesz s ugyanekkor már a biotit levelei

között lenesealakú karbonátos anyagok válnak ki kvarccal, kalcedonnal.
szericiítel, epidottal és vasércekkel keveredve; de gyakran a karbonátok
és kvarc helyett csak epidot lép fel; közben a vasércek kiválása még er-
sebb lesz s a magnetiten kívül már az eredeti biotitkristály helyén hema-
tit és pseudobrookit is fellép; az átváltozás folyamata ugyan a perifériá-
kon kezddik, de nagyon szabálytalanul terjed tova; megjegyzend, hogy
ebben a stádiumban inkább az ércesedés ersebb, kvarcosodás még nagyon
kezdetleges. Egyes biotitoknál azonban az ércesedés, fleg a magnetite-
sedés (3.) olyan gyors mértékben indul meg hogy a magnetitszemeeskék
úemcsak keretként veszik körül a megtámadott biotitot, hanem a kristály
belsejében is csak ércesedés. illetleg ebben az esetben csak magnetitese-
dés történik, úgy, hogy más szekundér anyagok (pl. kvarc, epidot klorit.

stb.) alig alig tudnak keletkezni, s így az eredeti biotit-egyén helyén egy
szinte csak magnetit-szemecskékbl, magnetit-pontocskákból álló váz
van. mely a biotit eredeti kristályformáját megtartotta. Más biotiteknél

nem a magnetitesedés nyomja el más szekundér ásványok (klorit, epidot.

kvarc stb.) keletkezését hanem a hematitosodás (4.) indul meg igen gyors
mértékben. Egyes biotitokon már szabad szemmel is megfigyelhet ez a

teljes elhematitosodás: a feketésbarna biotit színe is piszkoszöldes szín
lesz és a kristály karca a hematit karcára jellemz cseresznye piros színi

mutatja. Vékonycsiszolatban nézve pedig: a megtámadott biotit hasadási
felületein a hematitra jellemz acélszürke fémesfény lemezkék vagy
vörös vörösbarna pleokroizmusú szemeeskék jelennek meg; található egy
olyan stádiumban lev egykori biotit is, amely már teljesen megtelt hema-
tittal. de ez az átváltozott kristály nem egységes individuum, hanem csak
parallelpikkelyes aggregátuma hematit levélkéknek és táblácskáknak. (Ez

* Baueri toSoilás . Lü: C hab oda. Mikroskopisehe OhaTakteristik dér gesteinbitdenden Mine-
aíien. Freibiirg. 19S8. Pa®. 1G2.
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a. biotit-átalakulás szinte iskolapéldája a kiszorítási pszeudomorfózának.j
Az átváltozás elrehaladottabb stádiumában pedig (5.), akár elkloritoso
dott, epidotosodott, kvarcosodott vágj" magnetitesedett, vagy hematitoso-
dott egyénekrl van szó, az egykori biotit individuum helyén elbb sárgás- ,ni

barna vasoxidhidrát. majd csak egy kvarcból és kaolinosodott anyagból ji

álló salakosporózus pszeudomorfóza lesz.

Az andezitben lev többi színes elegyrész, mint pl. a diopszidosaugit
és a hipersztén nincs olyan nagy változásnak alávetve, mint a biotit. Úgy
a porfirosan kivált diopszidos-augitok. mint az alapanyagéi inkább csak a
perifériákon kloritosodnak, de vannak egészen friss állapotban lév kris- .

tályok is; a kloritosodáson kívül kisebb mértékben epidotosodás és szer
pentinesedós is elfordul. A frissebb kristályokon (szemnagyság felmegy
1,1 mm X 0 4 mm-re is!) alig észlelhet a pleokroizmus (színtelen — haí-
ványzöldes), c : c felmegy 47° ig is! Diopszidos-augitok gyakran vannak
összenve hematitkristályokkal. illetleg hematitkristálykák gallérként Bi

helyezkednek el a diopszidos-augitkristályokon. in

A h'perszténkristályok szemnagysága jóval kisebb, mint a diopszidos- P

augitoké (átlagos szemnagyság: 0,1S X Ö 06 mm; párhuzamos kioltással,

jellegzetes pleokroizmussal : o.
~ vörösessárga, b = vörösesbarna, c= szr- «

készöld.

A kristályok a széleiken átmennek hematitba. Ennek az úgynevezett P

pneumatolitos éi’cesedésnek processusa hasonló a pszeudobrookit keletke- h

zéséhez.
Porfirosan kivált földpát igen kevés, de ez friss és üde; egy-két

nagyobb albit -j- karlsbadi ikren (maximális szemnagyságuk: 0G4mniX t

0,41 mm) lehetett mérni a szimmetrikus zónában konjugált kioltásokat:
ji

1 és 1' = 28°) szerint Ab3! An68 tártál- 1 = 4°
|
szerint Ab 35 An 6i tártál-

2 és 2' = 6°
I mú labradorbytownit; 2 és 2' = 24°í mú labradorbytownit:

szimmetrikus zónában márt maximális kioltások szerint (33°—35°) 60—63%
An tartalmú labrador; egy ilí-metszeten mért 25°-os kioltás szerint 63%
.tá-tartalmú labrador (opt. karakter: -f- ; v>9.)

Az alapanyag földpátjai (átlagos szemnagyságuk: 0.07 mm X 0.01 mnP
savanyúbbak, mint az els generáció földpátjai: AböoAmo— AbteAnss tar-

talmúak (Savanyú labradorok). Maximális kioltásuk a szimmetrikus
zónában 27°—29°; ezek szerint 50—55% An tartalmú savanyú labradorok.

A porfirosan kivált biotiton, diopszidos augiton, hiperszténen, föld -

páton és a már említett pszeudobrookiton kívül az alapanyagban* rend-
kívül sok hematit, továbbá magnetit, apatit, gránát ünelanit) és a por
firosan kivált színes elegyrészek leírásánál említett szekundér termékek
(klorit, epidot, szerpentin, szeriéit, limonit, kvarc kaiéit) található. Az
üveganyag nagyon kevés.

Megemlíthetk még a kzetben talált kvarczárváuyok (kvarcmandu-
lák): körülvéve piroxénszemcsék töredékével és limonitos, vasoxidos
anyaggal.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a kzet átalakulásánál csak a femi
kus (színes ásványok) szenvedtek nagyobb átalakulást, míg a földpátfélék
egészen frissen maradtak. Ez arra enged következtetni, hogy nem szén-
savas hatású, hanem pneumatolitos ol d a t o k járták át
a kzet már elzleg kivált femikus elegyrészeit-
Ennek a pneumatolitos hatásnak köszönhetjük ezt a
ritka pszeudobrooki t-e lefordulásunkat is a b i c s a d í

ts epsi b ii k s zí á d i) p'i raxé ura n d' elitben-

Biotit nincs az alapauyaííbau!
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PSEUDOBROOKIT HALT1GER ANBESIT VON BICSAD
(SEPSIBUKSZÁD)

Margit Herrmann

Von den Andesiten des Steinbruches neben dér Bahnstation von
Bicsad (Sepsibükszád) brachte Erdélyi gelegentlich seiner Sammelreise
iiu Jahre 1942 Untersuichungsmalerial íiir die mineralogische-petro
graphische Abteilung des Ungariseben Naturwissenschaftlichen Mu-
seums mit. Erdélyi fand in den Hohlraumen und Klüften dieses Ande-
sites verschiedene pnenmatolische Minoralien, unter anderen aurái

Pseudobrookit. Es ist nun fraglich geworden, ob sich in diesem Andesite
Pseudobrookit nicht aueh als gesteinbildendes Mineral vorfindet. Pseudo-
brookit findet sich als gesteinbildender Gemengteil n&mlich áussersts telten,
er ist kaum von einigen Fundorten bekannt.

In Ungarn fand Koch 1 anf Kliitten und Höhlungen des Andesits
vöm Aranyer-Btrge in Siebenbürgen schöne Pseudobrookit-Krystalle.
Nach Traube2 findet sicli dieser Pseudobrookit in einem veranderten
sehiefrigen Gestein, dér im Andesit Einschlüsso bildet: dieses schiefrige
Gestein besteht hanptsaráilich aus Epidot und Eisenglanz und im Eisen-
glanz findet sicli nesterweise dér Pseudobrookit.

Türacli wies3 den Pseudobrookit in dér Basaltsehlaeke von Kreuz
bergund im PlionolithtuiT von Kaulmg in derRöhn naoh. (1884.) K r en-
ne r4 fand denselben in dér Vesuv-Lava von 1872 (1890) und Lacroix5

auf dér Isié de Reunion in Hohiraumen und anf Stalaktiten von Basalt-
laven als pneumatolytisches Produkt.

Vöm petrograpliiscben Gesiohíspnnkte sind viel interessanter. wie
die^obenerwahnten Vorkommen — wo dér Pseudobrookit nur in Scbutt.

Lava oder Tuffen sich findet — die Pseudobrookit in Alkalitrachyten

von Fayal und S. Miguel auf den Azoren [teschrieben von M ü g g e,6 im
J. 1883], in einem Augitandesit dér Beliring-Inseln von Törnebohn,7 im
J. 1884] und in einer Abart des Nepbelinbasalts vöm Katzenbuekel (ge-

íunden von Lattermann,8 im J. 1888). welche im Gesteine als accessori

sche Gemengteile erscheinen. Diese Pseudobrookite sind aiber stets

secundare Produkte, undzwar (nach Lattermann und Ereiden-
b e r g9

) scheint dér Pseudobrookit aus Ilmenit durch Oxydation seines

Eisenoxyduls hervorgegangen zu sein; die Reste des Tilaneisenerzes sind

noeh gut erkennbar. Weiterhin beobachteíe nochFin c k h10 Pseudobrookit
in neovulkanischen Rhombenporphyr vöm Kilimandscharo (1906); Ram-

i Tschermak: Min. u. Petr. Miitteilungen, Wien, 1878. I. ,p. 33.

Zeátschr. f. Rriist. und Min. 1892. XX. p. 317. Leipzig.
a Verhand'l. Pihys. Med. Ges. Würnberig, 1884. N. F.. XVIiLT. P. 273.

* Zeitsc.hr. f. Krist. und Min. Leipzig, 1890. XYT1. p. 517.

Bul 1. Soc. Min. Fr. 1918. XXI. p. 183.
" Neues Jahrb. Mineralogie etc. Stuttgart, 1883. II. p. 196.
5 Vega Exped. Veteiii kap'. Jakttagrlser. Stoctkholm, 1884. IV. p. 136.

sTscherniak: Min. umd Petr Mitteil., Wien. 1888. IV. p. 47.

» Mitt. Bad. Geof. Xandesanst. 1906. V. p. 265.
10 Roschen b u oli-Festsehr. 1906. p. 389. %



d o h r" beschrieb ein Pseudobrookiit-Vorkommen
des Hessenbrücker Hammers.

*

aus zersetztem Basalt

Bei dér Untersuchung dér Andesite an dem unteren Niveau12 des
Steinbrucbes neben dér Bahnstation von Bicsad (Sepsibükszád) fand
ich keinen Pseudobrookit als gesteinbildenden Gemengteil. — Alsó als

ich iiber die Resultate meiner Abhandlungen über die Andesiten aus dér
Umgebung von Tusnádfürdö am 2. Juni 1948 auf dér Faehsitzung dér
[Jngarisehen Geologisohen Gesel lschaft berichtete, sprach ich von deu
Andesiten, die sich in dem unteren Niveau befinden, nur als von Pyro
xen-Andesiten. 15

s

Erst im Jahre 1949 bot sich mir die Gelegenheit zr petrographi-
schen Prüfnng dér Andesite des oberen Niveaus des Steinbruches. Hier
habé ich nun den gesuchten Pseudobrookit selbst im Gesteine als gestein-

bildenden Gemengteil wirklich gefunden.

Unter den obencrwahnten Vorkommenen steht unser Pseudobrookit
des Andesites von Bicsad (Sepsibükszád) [oberes Niveau des Steinbruches
neben dér Bahnstation] vielieicht dem Pseudobrookit-Vorkommen des
von Latte miaun beschriebenen Nephelin-Basalt neben Katzenbuckel
am nachsten.

Unser Pseudobrookit-enthaltende Andesit von Bicsad (Sepsibükszád)
— welchen wir Biotit- und Hypersfhen-tuhrenden Pyroxen-Andesit nen-

' uen können — ist ein aschgraues, dichtes, stellenweise poröses Gesíein
init freiem Auge sichtbaren Biotitkrystallen. Mit dér Lupe können wir
selbst in dem Gestein auch Diopsid-Krvstalle [maximalische Korngrösse:
2 mm X 1 mm] und in den klemen Hohlraumen des porosén Gesteines
ausser Pyroxen, Biotit auch Apátit-, Pseudobrookit-, Haematit-, Hyper-
sthen- Gránát-, Ti*ydimit- und Titanit-Krystalle becbachten. Diese klei-

nen Krystallchen dér Hohlraumen falién wahrend dem Sehleifen dér
Dünnschliffe aus dem Gesteine heraus, und so können wir unter dem
Mikroskope nur die gesteinbildenden Mineralien untersuchen.

Unter dem Mikroskope: die Struktur des Gesteines ist: hypokristal-
lin-porphyrisch, die Grundmasse tesieht hauptsachlich aus Feldspat-
leisten, Diopsid-Augit, Hypersthen, Haematit, Pseudobrookit und aus —
im Verhaltnis zu den krystallisierten Gemengteilen sehr wenigem —
farblosen Glase; folglich ist die Grundmasse pilotaxitisch.

In dieser pilotaxitischen Grundmasse finden sich die Pseudobrookit-
Tafelöhen und Körnchen. Einige sind auiomorphe, nach (100) verlangerte
Tafelchen, auf den die Spaltbarkeit nach (010), die gerade Ausiöschung
und das schwache Pleochroismus sehr gut zu beobaohten ist. W inkel dér
optischen Aehsen — (ein Kennzeichnen gegenüber Brookit!) — konnte ich

nicht messen, nachdem die Tafelchen so kiéin sind. dass ich kein

Acksenbild bekommen konnte. Die maximale Grösse eines solchen Tafeh
chens: 0,14 mm X 0.5 mm. Es finden sich aber auch nicht-automorphe
Pseudobrookit Körnchen, dérén Korngrösse zum Beispiel folgende sind:

üt-

n

Vf

br

k

in

pi

e

í

\

0.02X0,05 mm
0,09X 0 00 „

0,00 X 0 02 „

021X0,09 ,,

0 04 X 0,12 mm
0 06 X 0.12 „

0.18X 0 02 .,

0,05 X 0 05 „

0,01X0 01 mm
0 02X002 „

002X001 .,

0,09 X 0 05 „

11 Noí. Bl. V'er. Erdlkde. Darm.stadt H.. 1923, V. p. 191.

12 Érdül yd beobaohtete auoh in d«n unterem Niveau des Steinbruches Pseudobrookite in

den Höíhlen und Klüfteu des Andesite^.
is H e v r ui a n n—V a r a: a: Audesite iu dér Uiugebung von. Tuisnád ürdö {'Sieh?.:ihiirgen ),

E<i Id tani Közlöny. ,Bd. iAXX. 1—f. p. 99—124. — Budapest, 1960.



0,07X0,15 mm
0.09X0.12
0,08X0,00 „

0.06X0,12

0,04X0 04 mm
0 05X0,04 „
0 06 X 0,06 „

0,09 X 0,06 ,.

0,02X0 09 mm
0,02X0 04 „
0,01 X 0 01 „

Sehr haufig finden sich an diesen Pseudobrookit-Körnchen Haerna-
tit-Krisíallehen aufgewachsen. Manchmal beobachtet mán den Pseudo-
hrookit-Kristall auf dem Ende eines Hyperstehn-, oder Enstatit-Hyper-
sthén-Saulchens angewacbsén, ein andersmal mit Magnetit-Kömchen
verwaclisen.

Er hat metallischen Piainantglanz, sehr starke Lieht- und Doppel-
brechung; ist braunlich-rubinrot durchscheinend und tiefer gefarbt, als
dór Brookit, was ebenfalls ein Untersched vöm Brookit ist. Pleochrois-

mus sehr schwach; b = gelhliehbraun, bráunlicbrot.

lm Gesteine habé ich keinen Ilmenit gefunden. Die obenbesehrie-
benen Pseudobrookite enlstanden wahrschoinlieh aus Ilmenit infoige
pneumatolytischer Einwirkungen.

I)ie farblosen Gemengteile des Gesteines blieben frisch aber die
farbigen Gemengteile, besonders die Bhtite waren stark umgewandelt.

Die Kornigrösse dicsér porphirisehen, stark uingewandelten Biotite

erreicht haufig auch 5 mm X 5 mm. Die Krystalilform dér urspriinglichen
Biotite blieb vollstandig erhalten, aber die Moleküle dér Krystallen wur-
den ohne Aenderung dér ausseren Krsytallíorm dureh Moleküle anderer
Art ersetzt und so finden sioh die Biotite mehr oder weniger nach den
versehiedenen, progressiven Phasen dér Umwandlung verandert. Diese
Umwandlung ist eigentlich eine ruagmatische Resorption; dureh das
Eindringen irgendeiner Lösung s nd in dem ursprünglichen Biotite zum
Beispiel Erzkristalle, Quarz, usw. entstanden. Das ist eine wirkLiche
Yerdriingungs-Ps eudomorphc.se. Unter dem Mikroskope können wir die

versehiedenen, progressiven Phase dér Umwandlung dér Biotiten gut
beobachten Ganz wohlbehaltener Biotit gibt es hier niemals. Es finden
sich aber solehe Individuen, welehe noch in dér anfanglichen Phase dér
Umwandlung sind. Hier können wir noch in dem Kérné dér Biotiten

ikren Pleokroizimus gut feststellen: == graulich-grün, b — rötlich-gelb.

a — rötlich-braun; aber diese Farben sind schon viel blasser, als die

ehauakteristischen pleoehroistischen Farben des Biotiits — auch ein

Resultat dér anflangliehen Umwandlung, dér Auslagung des Fe.*

Ebenso ist die Doppelbrechung schwacher, als bei den frischen Indi-

viduen. Indesseu érsekemen naiürlich — hauptsachlich auf den Peri-
ferien — Erzkristalle Ausscheidungen (nament. ich Magnetit-Kömchen)
und chloritiscke Flecke, welclre auch ganz schwaclie Interferenzfarbe
babén (Pennin Delessit). Die Masse dér schwarzen Magnetit-Körnchen
umrahmtMie angegriffenen Biotite. In dér nachfolgender Phase (2.) iiber-

lasst dér Biotit seinen Platz — auch in dem Kérné des Kristalles — voll-

.standig- dem leiehtgrünep Ghloriten; die Erz-Ausscheidung wird immer
haufiger, ausser den blatterigen, faserigsehuppigen, griinen Chloriten
finden sich sehon zwischen den Resten des ursprünglichen Biotites
linsenförmige Karbonáté mit Quarz-, Chalcedon- Serizit,-, Epidot- und
Eisenerzen; haufig tritt nur Epidct auf, inzwischen wird die Ausschei-
dung dér Eisenerze noch starker und ausser den Magnetit-Körnohen
können wir schon an dér Stede des ursprünglichen Biotites auch Haema-

• Baueritisiening. (Chudoba:
•n. Freiburg, ^032. Pag. 102.)

Mittróskopi '©he Cha.rakteristiik db gesteiubildendíiu Minéra



út und Pseudobrookit beobachten. Dér Umwandlungsprozess beginnt
auf den Periferien, verbreitet síeli aber sehr unregelmássig. Es ist zu bemer-
keji, dass in dieser Phase vielmehr die Vererzung stárker ist, die Ver- A

quarzung liingegen sehr anfánglich. Bei manchen Biotiten beginnt aber
die Erzausseheidung (3.) so rasck, dass die Magnetitkörnchen den ur-
sprüngliclien Biotit nicht nur einrahmen, sondern die Magnetitausschei-
dung das ganze Innere des ursprünglichen Biotit-Individiums erfüllt:

in diesem Falle können andere sekundiire Produkte (zum Beispiel Quarz,
Epidot, Chlorib u. s. w.) kaum sich entwickeln; alsó an dér Stelle des
u rsp iái nglliclien Biotit-Individiiums befindet sich schon cin Erz-Skelett aus
Magnetit-Körnchen (ohne Aenderung dér Kristallform des Biotit-'Indivi-

diums). Bei anderen Bioliten unterdruckt nieht die Magnetit-x\usschei-
dung- sondern die Haematit-Bildimg das Entsteheu dér übrigen sekun-
diiren Mineralien (Chlorit, Epidot, Quarz, u. s. w.) (4.) Bei einigen Bioti-

ten können wir schon mit freiem Auge die Haematitisierung beobachten:
dér sehwarzliehbraune Biotit wird sohmutzig-griin und dér Strich des
Kristalles zeigt die den Haematit charakterisierende kirschenrote Farbe.
In dem Dünnschliffe, unter dem Mikroskope erscheinen auf den Spalt- .

fiáchen des Kristalles die den Haemaút charakterisierenden, stalil-

grauen, met al 1g 1 anziigén B lattehén -oder Körnehen mit rtem — rötlieh-

braunem Pleochroismus. Es findet sich auch ein Biotit-Individium in

solcher Phase in welcher die Form des ursprünglichen Minerals schon
vollstandig mit Haematit ausgefüllt ist; aber dieser umgewandeUe
Kristall ist kein einziges Individuum, sondern nur ein parallel-schunpi-

ges Aggregat von Haematit-Blattchen und Táfelchen. [Diese Biotit-Um-
wandlung ist eine wirkliche Verdrangungs-Pseudomorphose.] — In einer

sehr fortgeschrittenen Phase dér Veranderung (5.) — feiner Chloritisie- -
rung, Epidotisierung, Verquarzung, MagnetiÚsierung, oder Haematiti-
sierung] •— entsteht eine Pseudomorphose, entfüllt bald mit gelblich-

braunem Eisenhidroxid, hald mit Kaolin und Quarz.

Die anderen faringen Gemengteile unseres Andesits, wie z. B. dér
Diopsidische-Augit und dér Hypersthen sind nicht einer so grossen
Umwandlung unterworfen. wie dér Biotit. So sind die porphyrischen
Ausscheidungen, wie die Gemengteile dér Grundmasse, nur an den Peri-

pherien cliloritisiert, es kommen aber auch solche Kristal’e vor, die noch
in ganz frischem Zustande sind. Ausser dér Chloritisierung entstehen

noch — obwohl seltener — Epiditisierung und Serpeutinisierung.

Auf den frischen Individuen dér Diopsidischen Augite (Korngrösse
auch his 11 mm X 0,4 mm) können wir den sehr schwachen Pleochrois-

mus kaum beobachten: farblos — blassgrünlich; c : C = auch bis 47°.

Diops dischen-Augite sind haufig mit Haematit Kristal’e zusammen
gewachsen: die Haematitkristalle umkriinzen die Diopsidischen Augite.

D’e Korngrösse dér Hypersthen-Kristallen sind viel kleiner, als die dér

Diopsidischen-Augite: durchschnittlich: 018 mm X 0 06 mm; mit parallel

ler Auslöschung und mit dem charakteristischen Pleochroismus:

a = rötlichgelh b = rötlichhraun C = graulicligrün

An den Peripherien umwandeln sich die Kristalle zu Haematit. Dér

Prozess dieser pneumatolitischen Metallisierung ist dem Prozess dér

Entstehung. des Pseudobrookites auffallend ahnlich.

Feldspat als porphyrische Ausscheidung kommt nicht haufig vor:

die Exemplare sind aber immer frisch. Konjugierte Auslöschungen in

symmetrischer Zone an Albit-Karlsbad-Zw’lbn gén • 1 und 1’==28° 2 und
2'— 6°, einem Anoiáliit-Gehalt von 68% entsprechend (Labrador-Bytow
nit)

1

= 4°.2 und 2’ = 24°, einem Aniorthit-Gehalt von 65% entsprechend



(Labrador-Bytownit) ; dér maximalen Auslösdhuug in dér symmetrischen
Zone: 33°—35° entspricht die ehemisehe Zusammensetznng AlpoAnso
'Abs'Anes (Labrador). (Opt. oharakt: -f- ;

< a9-).

Die Feldspiithe dér Grundmasse (Korngrösse durchschnittlich: 0 07X
XO'01 mm) sind sauerer, als die dér ersten Generation: mit AbsoAn.-o-
Ab46Anö4 — Gehalt (Andesin-Labradore); dér maximalen Auslösehung in

dér symmetrischen Zone: 27—29' entspricht die cliemische Zusammen-
setzung AbsoAnjo — Ab4 5 Anss (Andesin-Labrador).

Ausser dem obenbesehriebenen Biotiten, Diopsidischen-Augiten, Hyper
sthenen, Feldspathen und Pseudobrookiten finden sich noch in dér
Grundmasse* ausserordentlieh viele Haematite; ferner Magnetit. Apátit,
Gránát (Melanit) und die auch obererwalmte sekundaren Produkte
(Chlorit, Epidot, Serpentin, Serizit, Limonit, Quarz, Calcit). Die Menge
des Glases ist verhaltnissmássig sehr gering.

Wir können uoch in dem Gesteine Quarzeinschlüsse (Quarz-Man-
<leln) umkranzt mit Pyroxen-Körnchen und Eisenhydroxid erwaihnen.

*

Aus dem vorher erwáhnten geht liervor, dass sich bei dér Umwand-
lung des Gesteines nur die farbigen Gemengteile veranderten, wáhrend
die Feldspathe ganz frisch blieben. Wir können feststellen das kei ne
kohlensaure Einwirkung, sondern pne urna toli se he
Lösungen die vorher ausgesehiedenen Gemengteile
durehd rangén. Dieser Pneumatolyse ist das seltene Ps-eudobrookit-

Vorkommen in dem Pyroxen-Andesite von Bicsad (Sepsibükszád) zu ver
danken.

Biotit findet fsich itie in dér Grundmasse!



Kzeteink hvezetképessége

BALYI K A ROLY és PAPP FERENC

A kzetek felhasználhatósága sok esetben függ azok hvezetképessé
gétl, ezért mszaki tekintetben nagyon fontos annak ismerete. Meg-
határozásukkal számos kutató foglalkozott, azonban a magyarországi
kzetek hvezetképességét még nem vizsgálták.

A hvezetképesség mérésére igen sok módszer használatos. Mi a
L e e s-féle módszernek Euc k e n ál tal egyszersített változatát használtuk
(1. Ann. d. Physik 34, 1911. 185—221.). Ennek lényege- a következ: a kis-

méret, elektromosan ftött rézlemezt a vizsgálandó kzet két egyez mé-
ret darabja veszi közre, ezeket pedig a két egyez nagyságú rézlemez;
az egész lezárható rézdobozba helyezhet hogy állandó küls hmérsékle-
tet lehessen biztosítani. A fttestben fejldött h mennyiségébl a kzet-
hasáb két oldalán helemekkel mért hmérsékletkülönségbl és a hasáb
méreteibl, a vezetés érintkezési hibák stb. folytán fellép hveszteség
figyelembevételével a hvezetképesség kiszámítható a következ össze-'

függés alapján: V= hol Q a fejldött h mennyiségét jelenti grkaló-

riákban, h. a hasáb vastagságát em-ben, q az érintkez felültetet cm2 ben.

a dt a helemmel mért hmérsékletkülönbséget C-fokokban és a V a h-
vezetképesség.

A veszteségek kiszámítását Éneken nyomán hidrogén és szénsav-

atmoszférában végeztük. (A mérkkészüléket Euc.ken adatai alapján

készítettük el. A mérésre szolgáló hasába'akú testek mérete általában 3,4—

4

<-m volt. A méréseket egyenlre szobahmérsékleten 23° C végeztük el.

Összeálló, szilárd kzeteket vizsgáltunk melyek különböz módon vezet-

ték a közölt ht. Mikroszkóp! vizsgálat alapján igyekeztünk magyarázni
az eltér értékeket.

Kitnt, hogy az eruptív kzeteknél az ásványos összetétel és a szövet
hatással van a kzetek hvezetkészségére. Az ásványos összetételt

figyelve, mint ahog> az természetes is, az ércek így különösen a magne

-

tit számít. A magnetitdús wehrlit, bazalt jelzik ezt a szoros összefüggést.
A kzetek szöveténél a finom apró hézagok, az üveg jelen’éte és a kristá-
lyosodottság mértéke hat a hvezetképességre. Mégpedig a finom apró
hézagok csökkentik a hvezetképességet kivéve azt az esetet, melyet a
bodrogkeresztúri riolittuffánál lehetett megfigyelni, itt a linóm apró
hézagokat opálos anyag itatta -át és ez megmagyarázza a magasabb érte-
két. Minél kristályosodottabb egy eruptív kzet, minél nagyobbak a kris-

tályok. annál jobban vezeti a ht. Ezt jelzi a gránit és a megvizsgált
néhány andezit. Különösen az andezitok vizsgálata tanulságos ebbl a
szempontból. Az inóei piroxén-andezit legmagasabb értéke arra vezethet
vissza, hogy aránylag kevés az alapanyag (32% térfogatszázalék) sok a

poríirosan kivált plagiokiász. piroxén. Viszont a szob. Csákhegy piroxén-
andezitjében több az alapanyag (49%), itt ennek a kzetnek az alapanya-

\



gában a kloritos csillámokhoz hasonló tulajdonságuk miatt ugyancsak
hozzájárultak az alacsonyabb értékhez. Az üledékes kzeteknél a hézag-

térfogat és a kristályosodottság mértéke van hatással a hvezetképes-
ségre. A kevéssé kristályos márga és a részben kristályos (28%)* dolomit-

iiletve ha idesoroljuk, a teljesen kristályos márvány jelzi ezt. A rész-

ben kristályos dolomit, a teljesen kristályos márvány értékei a legnagyob-

bak, — mint érdekesség említend, hogy a forrásvizi mészk, st a durva
szarmatamészk is kristályos szövet. E két mészkfajtánál a kalcitkris-

tályokon ikerlemezesség, hasadás nyomai nem ismerhetk fel. A piszkei

juramészk is kristályos, kb. a 60--ö(i% a, többi salaktalan, ki nem kris-

tályosodott. A kristályok ebben az esetben olyanok, hogy hasadás nyomai

jól megfigyelhetk, ikreket viszont nem észlelni, (Sok kövület van a jura

mészkben, ezek minden esetben kristályosodottabbak. A kövületek egy-

része olyan, hogy vashidroxid festi vörösre, a többi víztiszta.)

A homokköveknél a kötanyag és a nagyobb kvarcszemek aránya

befolyásolja az értékeket. A váci megvizsgált homokkben igen sok a

kötanyag. így kisebb értéket ad. a hárshegyiben viszont igen kevés a

kötanyag, az almádi permi vörös homokkben kevés a kötanyag, viszont

sok a vasoxid, ami ezt a csökkent hatást ellensúlyozza.

A vulkáni tufák hvezetképessége — amint már említettük — függ

a szövettl és az ásványos összetételtl is. Az üregek általában kedvezt-

lenül hatnak. A bodrogkeresztúri riolittufa ellentétes, nagyobb értéke az

opálos anyaggal függ össze, amely átitatta a kzetet. A tihanyi bazalt-

tufa aránylag kis értéke a sok finom apró hézagra vezethet vissza,

továbbá és ez vonatkoznék az ásványos összetételre, á sok igen finom

kolloidra. A kolloidok kedveztlen hvezetképessége az agyag esetében

is kitnt.

0 CBOHCTBe Ten/ionpoBOflHocTn HeKOTopbix nopHbix nopofl BeHrpHM.

BaöH— Tlann:

B CTüTbG 0T4GT OÓ MC'CJIGJlOBciHHII CBOÍÍCTB T6ITJI0IIp0B07JH0CTH HPKOTOpbIX IOpHbiX
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aox^Hbt b npHJiaraeMott k KHHre taö-aniie.

LA CONDUCTIBILITE CALORIQUE iíES ROCHES HONGROISES.

Pár: Ch • Balyi ct F. Papi).

L’utilisation des rocdies dépend en bien des cas de leur conductibiliié

thermique. Au point de vue tecknique, la connaissance de cette conducti-

bilité est done trés importante. Quoique de nombreux investigateurs se

sont occnpés de la déterminer, la conductibilité des roches de Hongrie

n’était pás encore exaniinée. Ce petit travail veut rémédier á ce déiaut.

Pour mesurev la conduct. bilité thermique uous disposons de méthodes

l,iou ncmbreuses. Xous avons employé la varla-nte simplifiée pár Eucken
de la méíhode de Lees (v. Anln. d. Physik 34, 1911, 185 221.) Lessentiei

de cette méthode est le suivant: une lame de cuivre de petite dimension

ehauffée pár l’électricité est entourée de deux prismes de dimensions

égales de la roclie á examiner et ceux-ci de nouveau sont fixés entre

deux James de cuivre égales; le tout peut étre piacé dans une boite de

cuivre fermable, pour qun puisse assu,rer une température extérieur

A kzet 28% térfogata kristályosodott.



stable. De la quantité de chaleur s’étant produíte dans l’appareil de
chauífage, de la différence de chaleur mesuróe aux deux cótés du prisme de
pierre au moyen de piles thermiques et de la dimension du prisme — en
pi-enant en considération la perte de chaleur causée pár les défauts de
conduite et de contact. etc. — on peut mesurer la conductibilité thermique

sur la base de la corrélation suivante: V — Q.h
q.dt

, ou Q signifie la quantité

de chaleur en gr ealories, h l’épaisseur du prisme en cm, q la surface en
contact en cm 2

, dt la diiférence de chaleur mesurée pár la pile thermique
en °C et V la. conductibilité thermique.

La calculation des pertes était faite selon la métliode d’Eucken dans
une athmosphére d’hidrogéne et d’acide carbonique. L’appareil de mesu
ragé a été eonstruit selon les donnée-s d’Eu ekén. La d' :iniension des corps
de forme prismatique servant au mesurage était en général 3.4.4 cm. Les
mesurages ont été efíectués, pour commencer, á la température de
chambre (23° C). Nous avons examiné des pierres compactes et solides
qui conduisaient la chaleur leur communiquée dans une mesure difié

tente. Nous avons essayé d’expliquer les chiííres différents sur la base
d’examens microscopiques.

II s’est avéré que chez les pierres éruptives la composition minéralo-
gique et la structure ont un ellet sur la conductibilité. En otservant la

composition minéralogique ce sont (comme c’est d’ailleurs tout natúréi)

,
les minérais, spécialement la magnétite, qui comptent. Cette corrélation
étroite est marquée pár la wehrlite, le basalte riches en magnétite. En
ce qui concerne le structure ce sont les incloisions íins et minuscules, la

présence du vérré et la mesure de la cristallisation qui ont une iníluenee
sur la conductibilité thermique. Les inclusions minuscules degas dimi
nuent la conductibilité, exception fait du cas qu’on pouvait observer en
examinant le tuf riolitiqite provenant de la proximité de Bodrogkeresztúr
— dans ce cas les interstices étaient imprégnés pár une matiére opaline
ce qui explique le chiffre plus élévé. Plus une pierre éruptive est cristal-

lisée et plus les eristaux sont grands, plus elle conduit la chaleur. Le
gránit et les quelques andésites examinés en sont la preuve. De ce point
de vue c’est spécialement l’examen des andésites qui est instructif. Le
chiffre plus grand donné pár l’andésite á pyroxéne d’Inóc est á ramener
au fait qu’il posséde relativement trés peu de páte (32% du volume) et

qu’ille enferme beaucoup de plagioclases et de pvroxénes porfiriquement
dégagés. Pár contre dans l’andésite a pyroxéne du Csákhegy de Szob
i! y a plus de páte (49%) et les matiéres y contenues ont également contri-

bué au chiffre moins élévé á cause de leurs propriétés ívssemblant á

celles des micas chloritisés. Chez les sédiments sont le volume des pores

et la mesure de leur cristallisation qui influencent la conductibilité ther
mique. Ce fait est prouvé pár la marne moins cristallisée d’une part, la

dolomité cristallisée parti ellexnent (2S
#
) et le marbre cristallisé entiérement

d’autre part — si touteí'ois nous rangeons ce dernier dans cette caté

gorie. La dolomité partiellement cristallisée et le marbre entiéremenl
cristallisé donnent les chiffres les plus élevés. II fant ici mentionner
comme chose intressante que le-ealcaire de source et mérne le calcaire

sarmate grossier ont une structure cristalline. Chez ees deux sortes de
calcaires les eristaux de calcite ne montrent aucune trace de lamellation

maclées ni de fissuration. 60—66% du calcaire jurassique de Piszke sont

aussi cristallisés, le reste est amorphe. non-cristallisé. Sur les eristaux

de ce calcaire les traces d’une fissuration sont bien á observer, mais on
ne voit pás de eristaux maclées. (Dans le calcaire .iurassique il y a

* % : volume proucents.
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ltoaueoup de fossiles, toujours cristal.’iisés. Les fossiles sont eu partié

peints en rouge pár l’hydroxyde de fér. les autres sont limpides.)

Cliez les grés les chiffres sont influencés pár la proportion de le

inatiére liante (— pate) et des grains de quartz un plus grands. Dans
le grés examiné de Vác il y a une trés grande quantité de matiére liante.

le chiffre est donc plus petit; le grés permique rouge d’Almádi a trés peu
de matiére liante, mais il posséde beaucoup d’oxydes de fér, ee qui contre

balance l’iníluence de. !a structure diminuánt la eonductibilité.

La eonductibilité des tufs volcaniques — connne nous l’avons déjá

mentionná — dépend de structure et de la composition minérale. Les
uiiarolithes ont en général un effet défavorable. Le tuf riolitique de

Bodrogkeresztúr páráit eontredire á cette régle, mais le chiffre plus

grand qu’il accuse est en connexion avec la matiére opaüne dönt la

pierre est imbibée. Le chiffre rélativement petit du tuf basaLique de

Tihany est á expliquer pár les nombreuses fissures fines et minuscules
et pár la grande quantité de co'loi'des trés fins qui changent sa compo-
sition minérale. La eonductibilité thermique défavorable des colloides

s’est démontré aussi en ce qui concerne l’argile.

Chiffres montrant la eonductibilité thermique des quelques roches

(rapportés á 23
0
C.)

líocnt' lieu (1p provenance

Chiífre de la

eonductibilité Coinposition minérale, textilre et autre>

thermique en observations

Wehrlite. Szarvask

qrr (cal) sec

0.00611 peridot 43.4, amph.* brune 21, diallague

Gránit. Suköró 0.00562

14, minérai 18,7, biotite 2.9 %
quartz 48.2, orthoclase 40.4, oligoclase

(tneiss. Sopron 0.00408

6.2, biotite 5.2%.

quartz 50.2, orthoclase 37.6, microcline

Basalte. Somosk 0.00531

7.4, muscovite -.2 biotite 1.8, minérai

0.8 %
páte 72.2, minérai 8.2. peridot 5. augite

Hypers + héue-augite-

14.6 u
/o.

páte 33, plagioclase 49, minérai 3. hyper-

andésite, Inóc, sthéne 2. augite 13 %.

Szokolya 0.00374

Biotite-andésite con- páte 76. plagioclase 11, minérai 1, biotite

tenant de l’amplii- 7, amphibole 3, grenat 1. vérré 1%.

bole, Bajdázohegy.

Szoko.ya 0.00367 páte 50.2, plagioclase 30.9, minérai 1.5.

Pyroxéne-andesite. augite 7.2, vérre 7.2, calcite 3%.
Tállya 0.00366

Pyroxéne-andésite, páte 65, plag. 23.4, min. 2.4, augite 8.6.

Szanda, iNógrád- calcite 0.6 %.

kövesd 0.00362

Ifypersthéne- amphi- páte 49. plagioclase 34., minérai 1.0, am-

bole-andésite, Csák- phibole 10, hypersthéne 2, biotite 1, chlo-

hegy, Szob • 0.00354 rite 3.

1c*r chiffr«»s coihmm’ nent snr lt*s ..Vohune-proncents.”



Tuf riolithique,

(’hiffre de la

eonductibilité

thermique gr
(eal) sec

Bodrogkeresztui'
0.00422

Tuf dacitique. Jád 0.00368

Tuf basaltique, Tihany
0.00342

Marbre. Tekerpatak
0.00598

Dolomité, Gellérthegy,

Budapest
0.00435

Calcaire grossiers de

la Leitha, Zebegény 00429

Calcaire de tuffe,

,
Hunaalmás

0-00403

Calcaire .jurassique

Piszk* 0.00401

Calcaire grossiers sar-

mate. Sóskút 0.00398

Marne de Buda,
Várhegy, Budapest 0.00361

Bauxite, Gálit q 00^52
Argile, Gellértfürd
(Baint St Gérard,

Budapest)
0.00130

Grés á avee une páte

calcitique(cristalline) 0 00404
Grés, Hárshegy 0.00399
Grés, Naszál 0.00388
Grés, Balatoualmádi 04)0372

Composition minérale. texture et autres

observations

páte 57.4. ortlioclase 6. quartz 8, vérré

7.8, caoline 20.8.

páte 66, plag. 10, quartz 9.8. ealeite 8.

biotite 0.6, min. 1.6, vérré 4.

páte 87, plag. 0.4, quartz 6.2. min. 1.2,
^

ealeite 4.0, páte 1.2

entre des eristaux de ealeite de 0.15-

0.18, 0.22, 0.37 mm par-ci par-lá environ

15% de quartz (0.15-25 mm). Le 0.15-0.20

mm des eristaux est trés rare.

beaucoup de eristaux de dolomité de

diamétres entre 0.15-20 mm.
beaucoup des petites miarolithes (1 mm
et plus petites), peu de parties cristal-

lines (eristaux de 0.6 0 mm)
beaucoup des eristaux minuscu'es
(0 007,0,01-0.06 mm) reeonnaissables dans
une páte egalement cristalline. mais
composée de inelusions minuscules, des

miarolithes env. 5 % du volume.

dans ui e páte amorphe, des eristaux

(0.02-0.007 mm), Des fossiles assez nom-
breux, tous cristallisés.

la plus grande partié est cristallisée ’

(la dimension des eristeaux est: 0,075-

0.015 mm), des miarolithes fórt 14% du

volume.



Néhány eddig ismeretlen és új forma a K-Cserhát

tortonai rétegeibl

C S . M E Z N E R I C S ILON A

A Cserháthegység földtani viszonyait tárgyaló munkák egyikében
id. Noszky (9., p. 112.) felhívja figyelmet arra, hogy a „lajtamészk-
faciesekben nagyon elterjedt formákon kívül egész sora van a hazánkból
eddig még ismeretlen fajoknak és változatoknak”. A K-Cserhát felsír

mediterránjából gazdag faunafelsorolásokat ad Noszky és Strausz (8.

9, 11). A faunagazdagság és'a tisztán faunafelsorolásokra szorítkozó adatok
indokolttá teszik az slénytani átdolgozást, annál is inkább, mert való-
ban nagyon sok, Magyarországról, st a Bécsi medencébl is eddig isme-
retlen faj és változat van.

A Bányászati Kutatási Mélyfúró N. V. megbízásából végzett gyjtési
anyagban, továbbá a salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményes anyagában
(legnagyobbrészt Harmat gyjtése) és az Országos Természettudományi
Múzeum Föld- és slénytani Tárában (id. Noszky gyjtése) lév anyag
slénytani revíziójánál máris igen sok érdekes faunaelem kerül el, melyek-
nek egy kisebb csoportját az alábbiakban mutatom be.

Afauna legnagyobb része Mátraverebély-Szentkútról, a Szent László
forrás feletti szerves maradványokban gazdag rétegbl (id. Noszk y
,.bázis“-rétege. Strausz ..Szent László-rétege”), illetve a Meszestet
egyéb rétegébl származik, kisebb rész pedig Sámsonházáról (Budahegy)
és Márkházáról.

A bemutatott fajok némelyike a hazai faunafelsorolásokban szerepel
ugyan, nevük azonban az újabb faunisztikai vizsgálatok során Hörnes
faunameghatározásaival szemben mái- megváltozott, illetleg más fajnak
bizonyultak (pl. CJymatium [Ranularia] heptayona vindobonica, Cymatium
/Lampusia] affine friedbergi).

A faunaelemek egy másik csoportja helyileg legközelebb a Bécsi

medencében, illetve Stájerországban fordul el középmiocén képzdmények-
ben: Codokia (Jagónia) decussata, Cardilia deshayesi, Pleurodesma mayeri.
és Púimra stryriaca.

Hörnes és Hörnes-An inger munkái alapján a Bécsi meden-
cébl sem ismerjük a Cochliolepis (Laciniorbis) miobicarinatus. Modulus
baseroti, ? Coralliophüa bccki, Strombus schrceckingeri, Tellina pretiosa .

Arcopagia arassa reducta alakokat- Ezek közül az erdélyi tortonai korú
lelhelyeken már ismert forma a Modulus basteroti és a Strombus
schroeckingeri, míg a többinek legközelebbi elfordulási helyei a lengyel-,

olasz-, illetve franciaországi középmiocén képzdmények.
Figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a (Cardita Cardiocardita)

nógrádensis n. sp. és a Paphia waldmanni cserhátensis n. var. nagy pél-

dányszámban mutatkozik a többi faj 1—2 példányával szemben. Szintén
gyakori forma a jelen közleményben még nem ismertetett s id. Noszky
által elnevezett Modiolus excellens n. sp. (nmén nudum, 9., p. 254).
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Az új fajok viszonylag nagyszámú elfordulása — melyek megnyug-
tatóan semmi hasonló fajjal nem azonosíthatók — indokolja a faji elkü-
lönítést s valószínsíti azt a feltevést, hogy helyi kifejldést! formákról
van szó. A Drillia noszkyi n. sp. nem gyakori torma, összesen 3 példá-
nyát találtam a gazdag faunában.

Töredékfaunáról lévén szó, korhatározó jellegrl csak annyiban
beszélhetünk, hogy az egyes fajok mennyiben támasztják alá a K-Cser-
hát tortonainak tekintett rétegösszlétet — részleteiben is. Az alábbiak-
ban ismertetett faunaelemeknek mintegy fele található a Bécsi meden-
cében, többségében a tortonai korú rétegekben. Ugyancsak a fajok fele

megtalálható Erdély (Rostéi és Lapugy) és Lengyelország tortonai réte-

geiben. Olaszországi faunákkal összehasonlítva a faunaelemek az >,elve-

ziano“-emelettl az „astiano“-emeletig megtalálhatók. Franciaországi
faunákkal összehasonlítva, az akvitaniai, burdigaliai és helvétiai for-

mákkal egvezik a fauna mintegv harmada.
Helyi szempontból figyelemreméltó, hogy az alábbiakban ismertetett

fajok közül a Cymatium (Ranularia) heptagona vindobonica, Cymatium
(Lampusia) affine fricdbergi, Purpura styriaca fajok csak Sámsonházáról.
míg a Coralliophila becki, Telírna pretiosa, Codokia (Jagónia) decussata.

Arcopagia crassa reducta, Pleurodesma rnayeri fajok csiak Mátraverabély-
Szen. kútról. illetleg Márkházóról kerültek el. Csak a Strombus
schroeck inyeri és a Modulus basteroti közös fajai a lelhelyeknek. Ez a körül-
mény azonban nem sóikat mond, miért & szóbanforgó fajok külföldi viszony-
hatban is igen ritkák, 1—2 példányban mutatkozniak. Ezzel szemben a Cardita
(Cardiocardpta) nógrádensis n. sp., Paphia waldmanni cserhátensis n. var,.

Modulus excellens Noszky (nm und.) mind Ma tna-verebeiyen, mind pedig
Sámsonházán gyakori formák.

Facies szempontjából a fajok a mélyebb, homokosjelleg rétegbl
származnak, mely id. Noszky szerint „andezittufából álló bázisrétegnek
hullámveréssel feldolgozott anyaga középszem breocia, illetleg konglo-

merátum formájában" (9). A Cardilia deshayesi faj az agyagos faeiesben

fordul el.

Classis: Gastropoda.

I. Subclastsis: Prosobranchia; 2. Ordo: Mesogastropóda; IV- Stárps:

Rissoacca

;

5. Fám-: Adeorbiadao . Genus: Cochliolepis S ti napson 1858; Sub-
genus: Laciniorbis Marté ns 1897.

Cochliolepis (Laciniorbis) rniobicarinatus Sacco
l. tábla, 1.. 2. ábra.

1896. Tornrn rniobicarinatus Sacco (1), 21., p. 54. T. 4 .f. 74.

1900. Adeorbis rniobicarinatus Sacco, Ivói. et Pe y r.: Centi*. Paleolit.

Tora. p- 56- ' •

1917—18. Tormis rniobicarinatus Sacco, Cosmann-Pey rt (2), 70 p.

28. T- 7. f. 42-46.

Minthogy a faj a Bécsi medencébl, a lengyelországi miocénbl és

Erdélybl is ismeretlen, jellegzetes bélyegeit az alábbiakban adom: a

forma kicsiny, de jóval nagyobb, mint a miocénbl ismert Adeorbis (Tor-

nus) fajok bármelyike. Korongalakú (discoidális), igen lapos forma.

Fels része domborúbb, alsó része lapos. Spira alig kiemelked, csak a

kezdeti kanyarulat mutat gombszer kiemelkedést- mely sírna, miként a

következ kanyarulat is. A ház 4—5 kanyarulatból áll s az utolsó csak-

nem körülöleli az elzket. A kanyarulatok a héj fels részén domborúak,

a varratvonal alig látható, szinte egybeolvad a díszítéssel. A kezdeti

kanyarulatoktól eltekintve, a héj fels részén a díszítés éles, majdnem
egyenletesen elhelyezett 8—10 spirális csíkból áll, valamivel szélesebb

közökkel, melyeket igen finom spirális csíkok díszítik. Az utolsó kanya-
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rulatot éles pei-em szegélyezi, mely egyenltlenül csipkézett, ami azonban
valószínleg nem faji sajátság, hanem a héj vékonysága következtében
bekövetkezett folytonossági hiány. A héj alsó része lapos, díszítése a
fels résszel megegyez. Jellegzetessége az utolsó kanyarulatnak mintegy
negyed részét elfoglaló homorú, sima vájat. Ez a bélyeg, továbbá az
említett éles perem idegenszervé teszik a fajt az Andeorbis genus köré-
ben, noha családilag a faj, az Adeobidoek-hez tartozik. A köldöknyílás
mély, a szájadék ötszögalakú, illetleg az éles peremnek megfelelen
kiszögell.

, Méretek: mtax diám.: 9 mm., magasság: 4 mm. Két tökéletesem ép pél-
dány egyike Márkházáró], másika Mátraverebély-Szentkútról (coll. Streda)
került el, a kitölt kzet alapján mindkett a Xoszky-féle ú- n. „bázis
rétegbl44

.

Boettger Kostejrl leírt hasonló fajánál a díszítés eltér (13., p. 21G.
T. 6. í. 6).

A génusbélyegek alapján a fajt a Cochliolepis nem. Laciniorbis alne-
mÉbe kell helyezni (12.» p. 175).

A fajt Sacco az elvezianoból írja le (Colli torinesi) s változatát jelzi
az astiano-emeletbl. Franciaországban akvitaui és burdigaliai korú.

V. Stirps : Gerithiacea; 9. (Fiam.: Modulidae; Genus: Modulus Griaty 1842.

Modulus bastcroti B e n o i s t

I. tábla, 3., 4. ábra.

1894. Modulus Bastero ti Ben., Cossmann: Sun- quelques formes
nouxelles... des faluns des Borde-
laiis, p. T. 3. f. 15—1G.

189(5. „ „ „ Sacco (1.) 21 •, p. 4. T. 1. f. 2.

1922. „ „ », Cossinann-Peyrot i2.) 73. ]).

319., T. 5. f. 6—10.
1911—28. „ „ „ Friedberg (3.) I. p. 603. T. 38.

f. 17—18.

A faj a Bécsi medencébl ismeretlen, Erdélybl 2 példányát említi

az irodalom. Bövid leírása: a hegyes forma majdnem bikonikus. A ház
átmérje nagyobb, mint magassága. A spira rövid, kissé konkáv, 5—

6

lapos kanyarulatból áll, melyeket mély varratvonal választ el egymástól.
A kezdeti kanyarulatok sírnák, a többinek díszítése 5—6 spirális vonaj,

váltakozó vékonyabb spirális csíkokkal. Kanyarulatonként kb. 10 hosz
szanti (axialis) borda keresztezi a spirális díszítést, melyek együttesen
hullámos külst kölcsönöznek a kanyarulatoknak. A viszonylag nagy
szájadék nagyjából lekerekített, illetve az utolsó kanyarulat peremszer
élének megfelelen kissé kiszögell. A szájadék az alsó peremen kissé
megvastagodott és csurgóval ellátott.

Két tökéletesen ép példány került el Mátnaverebély-Szentkútró‘1 a bázis
rétegbl (Szt- László réteg), melyeknek méretei: max. diám.: 15, illetve 9.5 mm.,
magasság: 14, illetve 9 mm. Egy sérült példány Sámsonbáza, Budahegyrl
származik.

Erdélyben: Kostej Lapugy (1—1 példány, tortonai). Franciaországban
az akvitani emeletiben. Lengyelországba n tortonai rétegekben, Olaszországban
pedig az elvezianoban fordul el.

X. Stirps: Srómbacca; 4. Fám.: Strombidae; Genus: Stromibus Linné
1758; Sectio: Euprototnus G i d 1 1869. (Syn-: Monodaafylus [Klein] Mörch
1852.)

.1
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M. HömesStrombus (Euprotomus) sckroeckingeri

II. tábla. 1., 2. ábria.

1879. Strombus (Monodactylus) Schroekingeri M. Hömes, Hömes
Auauger (6.) p. 165. T- 19. f. 6—7.

A fajt Hömes nevezte el, Home s—A uinger írta le. A leírással

példányunk teljesen megegyezik, így ennek ismétlésétl eltekintek. A faj

eddig Összesen 4 példányban ismeretes, 3 Kostejról és 1 Lapugyról (tor

tonai). Egyéb külföldi lelhelyrl a faj, eddig még ismeretlen.
Példányunk sérült, amennyiben az apex hiányzik, azonban a jelleg-

zetes utolsó kanyarulat és a szájadék elegend bélyegek a faji azono
sításra.

A példányt a Salgótarjáni Bányamúzeum gyjteményében Sámson-
háza jelöléssel találtam, közelebbi meghatározás nélkül, és egy töredékes
szájadékot a mátraverebély—szentkúti bázisrétegbl származó anyagban.

Méretek: max. diám.: 250 mm., feltehet magasság: 380 mm.

ne

- es

XV. Stirps: Doliacea; 3. Fáim.: Cymatidae; Genius: Cymatium (Boltén)
Röding 1798; Subgem.: Ranularia Schumiacher 1817.

Cymdfium (Ranularia ) heptagona vindobonica Cos sm a, n n-Peyrot
I. tábla, 5., 6- ábria.

1856. Triton heptagonum non Br., Hömes (5.) I., p. 206. T- 20. f. 5—6.
, 1879. Triton (Simpulum) heptagonum Br. vad’., Home s-A u i n g e r

(6.), p. 176.

1923. Ranularia heptagona, Br., aput. vindobonica Cossmann-Peyrot (2.)

75, p. 292.

A faj részletes leírását Hömes adja, de már jelzi, hogy a bécsi-

medencei forma eltér Brocchi típusától. Home s—A u inge r var.

szócskával jelölik a bécsi tonnát. Cossmann—Peyrot Vöslauban
gyjtött példányokat összehasonlítva a típussal, arra a megállapításra
jutottak, hogy a bécsi-medencei forma a típustól eltér, mert: „armées de
nodosité plus aigues-romam'entation spirálé est plus grossiére“ és ezért

miit. vindobonica néven elkülönítik a típustól.

A sámsonházi (Budlaíhegy) példányok Hömes leírásával jó megyegzést
mutatnak, így a leírás ismétlése felesleges. Az ábrázolt példány méretei: max.
diám.: 16 mm, magasság: 27 mm.

A fiaj elfordulása a bécsii-medemicében helyét és tortoníaii, Erdélyben
(Lapugy) tortonai réteg.

Subgenus: Lampusia Schumiaich er 1817.

Cymatium (Lampusia) affine friedbergi Cossmann-Peyrot.
I. tábla.. 11., 12. ábra*

1856. Triton cormgatum non Lám. H örnes (5.) I. p. 205. T. 20. f. 1—4.
1

1856. Triton affine Desh., Ibid., p. 670.

1879. Triton (Sympulum) affine Desh., Hörnes-Auinger (6.) p. 175

T. 21. f. 12—15.
1911—28. Triton affine Desh., Frdedberg (3.) I. p. 130. T. 7. f. 6.

Tritonium affine Desh., mt- Friedbergi Cossm. Pey r.,

Friedberg (3.) I. p. 590.

Hömes T. corrugatum, majd T. affine néven leírt fajtáról C o s s-

mann—Peyrot megállapítják, hogy a bécsi medencei faj sem a T.

corrugatum, sem pedig a T. affine fajjal nem azonosítható. Hivatkoznak
Friedberg ábrájára s megállapítják, hogy a. középeurópai tortonkori fajt

el kell választani mindkét fenti fajtól Eutritonium (Lampusia) friedbergi
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néven (2., 75., p. 270.), minthogy a forma zömök'ebb, a csatorna rövidebb
és a szájadéit is eltér az E. (L) corrugatum fajtól. Tekintettel azonban
arra, hogy a T. affine fajjal kétségtelen a közeli rokonság, célszerbb
Friedberg után a bécsimedencei, illetve lengyelországi fajt a típus
változatának és nem önálló fajnak tekinteni.

Minthogy a Lampusia alnem a Cymatium nemhez tartozik (12.* p.

282.), a Triton, Tritonium, Eutritonium elnevezések után a Cymatium
nembe kell sorolnunk a fajt.

Egyetlen ép példány: Sámsonháza (Budiahegy). Méretek: max. diám:
20 mm, magasság: 37 mm.

Egyéb elfordulás: Szob. Erdély (Bujtur. Lapugy), Lengyelország (tor-
tonai). A típus Franciaországban burdigaltad.

3. Ordo: Stenoglossa; I. Stirps: Muricacea; 1. Fám-: Muricidae; Genus:
Purpura B r u g u i ó r e 1792.

P ur púra s t y r i a c

a

Stur
II. tábla,. 3. 4. ábra.

1879. Purpura styriaca Stur, V. Hilber: Neue Conoh, ta. d. MMitlelsteir.
Mediternanscbiehten, p. 16. T. 2. f. 9—11.

1879. Purpura styriaca Stur, H r nes-Aui inger (6.) p- 150. T. 16.

f. 6—8.

A fajt Stur nevezte el, leírás és ábra nélkül. Fajleírást Hilber ad,

melyet Hörnes—Au inger szószerint idéz s melynek ismétlése felesle-

ges, annak ellenére, hogy a fenti faj sem ismeretes még a magyarországi
miocénbl. Eddigi lelhelyei: Gamlitz, St. Anna bei Gleichenberg in

Steiennark, Kostej. Az utolsó kanyarulat tetején, a varratvonal alatt lév
sajátságos, tetcserépszer lemezes díszítmény annyira jellegzetes, hogy
a faji azonosítás igen könny.

A faj 5 ép példánya került el a Salgótarjáni Bányamúzeum gyjte-
ményébl, Sámsonháza jelzetteb közülök 2 példánynál közelebbi adat is:

Budahegy. Az ábrázolt faj méretei: max. diám.: 15 mm., magasság 22 mm.

2. Fám: Magillidge; Genus: CorallioghiVa H . eí A. Adainis 1855. (Syn.:
Pseudomurex Monterosato 1872).

? Coralliophila becki Micht.
T. tábla, 7., 8. ábra.

1872. Murex Becki Midit*, Be lliardá (1.) I. p. 120.

1904. Murex (Pseudomurex) Becki Micht., Siacc o, (1.), 30- p. 24. T. 6. f.

36—37.

A faj eddig csak az olaszországi piacenziano-rétegekbl ismeretes.

A spira rövid, kissé hegyes. A kanyarulatok konvexek, az utolsó kanya-
rulat kissé felfiijt s a héjmagasság 2/3-a. Varratvonalak nem mélyek.
A héjat spirális pikkelyes zsinórzat díszíti, melyek vékonyabb díszít-
elemekkel váltakoznak. Az axialis bordák ersek, különösen az utolsó

kanyarulaton, ahol számuk 8. A kezdeti kanyarulat síma. Szájadéit tojás-

dad, jobb ajak vastag, belii.1 rovátkolt. Cauda elég hosszií, kissé görbült,

csatorna mély.

A faj rendszertani helye még nem tisztázott, azért kérdjellel tettem
a Coralliophila nembe, ahová a bélyegek alapján kétségtelenül besorol-
ható. A Coralliophila-nem mind az olaszországi* mind pedig a francia-
országi miocénben képviselve van. S a c c c Pseudomurex alnembe sorolja
a fajt, s minthogy F i s c h e r (Mán. Conch. p. 647) és T h i e 1 e (12., p. 300)
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ís valószínnek tartják, hogy a Pseudomurex a Coralliophila nemhez tar-

tozik, vagy annak synonym elnevezése, — genus-helyzet tisztázódásáig
kérdjellel a Coralliophila nembe sorolom a fajt.

Mátraverebély-Szentkútról 2 példány került el, az ábrázolt faj méretei:
max. diám-: 8 mm, magasság: 12 mm.

IV. Stirps: Toxoglossa; 1. Fám-: Conildafí

;

A. Sulbfam Turrinae; Genus:
Drillia Gray 1838.

Drillia noszkyi n. sp.

I. tábba, 9., 10. ábra.

Annak ellenére, hogy a Drilliáknak a Bécsi medencében és Erdély-
ben nagyon sok faja van, nem azonosítható egyikkel sem a fenti faj.

Noszky sen. a magyarországi lajtumeszek faunáinak felsorolásánál
Drillia kochi n. sp.-t és a D. crispata fajt említi. Minthogy azonban mind-
két új faja nmén nudlim s nem sikerült; megállapítani, hogy a fenti for-

mára vonatkoztatta-e új elnevezését, annál inkább, mert a D. crispata fajt

is felsorolja Sámsonliáza—Márkházáról (8., p. 266), mely formához fajunk
kétségtelenül igen közel áll, de vele mégsem azonosítható. így a szóban-
forgó fajt D. noszkyi néven vezetem be az irodalomba.

A 8—9 kanyarulatból álló héj díszítése igen jellegzetes. Turritella-

szer. A kanyarulatok laposak, csak a díszít élek emelkednek ki. A díszí-
' lés 2 ersebb spirális részbl álli. melyek között 2 vékonyabb díszít elem
foglal helyet. Ugyanilyen vékony, spirál húzódik a vastagabb díszít-
vonalak felett is. Ezt a jellegzetes díszítést keresztezik a fordított S alakú
növedékvonalak, úgyhogy a kezdeti kanyarulatokon a díszítés szinte

rácsszer-, ami azonban csak ers nagyításnál látható. Alakra nézve a
D. crispata fajhoz áll legközelebb (Home s—A u i n g e r [6.] p. 324. T. 42. f.

7—10), ez a faj azonban sokkal lépcszetesebb, s a díszítés jellege más
a varratvonal alatti viszonylag nagy térség következtében. Díszítés szem-
pontjából legközelebb a Hematoma turritelloides fajra hasonlít (B el 1 a r d i

2. p. 281. T. 8. f. 29.), de ettl alak- és a szájnyílás tekintetében ersen
eltér.

Elfordulás: Sámsonliáza (Buda,hegy). Méretek: max. diám-: 4 mm,
magasság: 13 mm (3 db, a csúcsnál sérült példány).

Classis: Bivalvia.

3. Ordo: EwlXimeUibranchiata; Subondo: HeterodotUa; II. Stirps: Cardi-
tacea; 1. Fám.: Carditidae; Genus: Cardita Bruguiére 1792, Sectio: Car-
diocardita (B 1 a i n v i 1 1 e) A n t o n 1839. (Syn. : Actinobolus [K 1 e i n]
Mörs eh 1853.)

Cardita (Cardiocardita) nógrádensis n. sp.

II. táblai, ü. ábra.

Mátraverebély—Szentkúton a ,.bázis“-rétegben és Sámsónliázán gya-

kori formának mondható az a Cardita, melynek faji azonosítása más for-

mákkal igen nehéz. Kissé trapezoidális forma, kb. 23—24 ers borda díszíti,

valamivel keskenyebb bordaközökkek A bordák kissé pikkelyszeren
díszítettek. Zárszerkezet azonos a C. partschi formával.

‘A Bécsi medencében hasonló formát nem írtak le. Nagy vonásokban
a C. antiquata alakkörébe tartozik a faj, mely faj Sacco értelmezésében
igen tág fogalom (1., 27., p. 17—20). Így pl. szerinte a C partschi faj is

csak változata a C. antic/uatanak, holott a C. partschi jól elkülöníthet faj.
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Az újnak leírt faj legközelebb a C. partschi fajhoz áll, azonban ennél

fajunk jóval szélesebb, umbono-pallealis irányban viszont rövidebb, a

bordák száma kevesebb, laposabbak és kevéssé díszítettek. Hasonlít for-

mánk Friedber g C. antiquata L. an var. trapezoulea M o n t. fajára (4, p.

33. Textfig. 6), avval a különbséggel, hogy példányainak bordái keske-

nyebbek. a bordaközök viszont szélesebbek. A C. monilifera és C. profundi-

sulcata fajokkal is közeli a faj kapcsolata (2., 66.. p. 186, 189), a francia-

országi fajoknak azonban bordaszáma kevesebb. Minthogy a faj a felso-

roltak közül megnyugtatóan egyikkel sem azonosítható, utalva helyi

jellegére, nógrádensis néven vezetem be az irodalomba. •

Az ábrázolt példány méretei: szélesség:. 17 mm, umbono-pallealis méret:

15 mm.

IX. Sitirps: Lucinacea; 2. Fám.: Lucinidae; Genus: Codokia Scopili
1777, Subgenus: Jagónia Recluz 1869.

Codokia (Jagonia) decnssata Costa
II. tábla, 8. ábi’a.

1865. Lucina reticulata P o 1 i,JEö r iné s (5.), 2. p. 241. T. 32. f. 11.

1882. Jagonia reticulata Pofi, B uq

u

oi-D o 1 1 f.—Dauitz. Moll: Miarims

du Roussillon 2., p. 635. T. 90. f. 8—14.

1901. Jagonia reticulata Poli, íSacco (1.) 29. 97. T. 20. f. 65—67.

1909. Jagonia decussata Costa, Dolli, I) a u t z, Conch. Loire, p. 257.

1911. Codokia decussata Cosrt a, C o o s mta n n-P e y r o t (2.) p. 300. T. 28.

f 3Q 32
1934—36 Codokia (Jagonia ) decussata Costa, Friedberg (4.) II., p.

119. T. 20 f. 809.

A faj egyetlen példányát Mátraverebély-Szentkúton a Meszes-tet

D-i oldalán a sötétszín andezittuíás molluszkumos rétegben gyjtöttem.
Hörnes L. reticulata leírásával teljesen egyezik. Ez a faj azonban újabb

vizsgálatok szerint nem más, mint Costa C. «/. decussata faja.

Méretek: szélesség 7 mm, umbono-pallealis méret: 6 mm.
zianotól—astiano-ig, Franciaországban: helveciai, Lengyelország: tortonai

rétegeikben.

XIII. Stirps: Vencrncea; 1. Fiam.: Veneridae; Genus: Paphia (Boltén)
R ö d i n g 1798.

Paphia waldmanni cserhátensis n. var.

II. itábla. 6. ábra.

A bécsi medencei Tapes vetulus néven leírt és több formát egyesít
csoportot Kautsk y kritikai vizsgálat tárgyává téve, megállapította (7.)

hogy a bécsimedencei T. vetulus több önálló formára bontható. Szerinte

a típusos P. vetula a Bécsi medencében nem fordul el. A szétbontott

formák közül a szóbanforgó faj kétségtelenül a P. waldmanni Kautsky
fajhoz áll legközelebb (1. c. p. 17. T. 3. f. 11-13)- st egy szúpataki pél-

dány teljesen azonosítható Kautsky fajával. Azonban a mátraverebély-
szentkúti kövületdús „bázis“-rétegben meglehetsen gyakori Paphia faj

eltér, st a P. waldmanni faj fiatalabb példányainak sem minsíthet.
A cserháti forma ugyanis lényegesen keskenyebb és hosszabb forma, a
búb eltti rész jóval hosszabb, a hátsó rész is megnyúltabb és ersebb
a pallealis görbület. Ezenkívül a cserháti példányok díszítésénél a díszí-

tés (csak koncentrikus) szabályosabb és laposabb. Szintén helyi válto-

zatnak tekinthet. Igen hasonlít formánk S a c c o T. vetulus var. sulculel-

lata változatához (1., 27., p. 53, T. 12, f. 7), melynek azonban csak töredé-

kes példányát ábrázolja S a c c o, így az összehasonlítás nem lehetséges.
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Az ábrázolt példány és az átlagméret: szélesség- 46 mm, umbono-pallealis
méret: 24 mm.

XIV. S'tirps: Maciracea

;

4. Fám-: Carddliidae; Genus: Cmdilia
Deshiayes 1835.

Cardilio deshayesi M. Horné®.
II. tábla. 9. ábra.

1870. Cardilia deshayesi Hörmes, (5.) II., p. 68. T. 8. f. 8.

1916. Cardilia deshayesi Hönnes, Stefani (10.) p. 114. T. 3. f. 8.

1938. Cardilia deshayesi Hörnes, Friedberg (4.) p. 23. Textfig. 4.

Ezt a ritka fajt Hörnes egyetlen példány alapján írta le Steina-
brunnról. Márkázán az agyagos faeiesbl 3 példánya került ki. A héj er-
sen domború, ers búbbal, mely elrecsavarodott. A héjat koncentrikus
növedékvonalak díszítik. Radiális bordák csak a héj egyharmadrészét
díszítik, a héj ihátulsó részén. Példányaink köbelek s a zárszerkezet nem
látható, azonban a forma annyira jellegzetes, hogy ennek ismerete nélkül
is biztosan azonosítható a típussal. Igen közel áll Hörnes faja a C. miche-
lotti D e s h. fajhoz (S a c c o 1., 29., p. 32. T. 6. f. 26—30).

A Bécsi medencében, Velencében és Lengyelországban tortonai rétegek-
ben található.

Lelhelye: Márkháza, agyagos facies, 3 példány.

XV. Sttirps : Tellinacea; 4. Fám.: Tcllinidae; Genus: Areopagia (Leach)
, T. Bro \v n 1827.

Areopagia crassa reducta D o 1 1 f. D a u t z.

II. tábílía. 10. ábra.

1904. Teliina crassa Pen. var. reducta, Dollf. Dautz. Conch. d. mioc.
Laire, p. 138. T. 10. f. 14—19.

1911. Teliina crassa Pen. var. reducta, C os sma nn-P e y r o t (2.), 64. p.

246. T. 9. f. 12-16.
1934. Teliina crassa Pein. var. reducta, Friediberg (3.) II., p. 51. T. 9.

f. 3.

A reducta-\ixltozat rövid ismertetése: ovális, lekerekített forma.

Kissé domború és egyenltlen oldalú. A ház elüls része hoszabb és kissé

eliptikusan megnyúlt, a hátsó része lekerekített. A pallealis perem sza-

bályosan ívelt. 'A búb kicsiny, nem kiemelked. A fels perem elüls
része kissé konvex, míg a hátulsó domború. Lunula rövid, szk, síma és

mély. A zárszerkezetet jól feltünteti Cossman n—P eyrot ábrája (1. c. p.

263. Textfig. 35.). A héj felületét finom koncentrikus, igen sr bordács-

kák díszítik, a közöttük lév térség ezek méreteinek kb. kétszerese.

Az Areopagia crassa típusát Hörnes ismerteti a Bécsi medencébl,
melyet azonban Fontannes grundensis változat néven elkülönít P e n e t

típusától.

A reducta-vkltozat egyetlen példánya Mátraiverebély-Szenitkútról szár-

mazik. Méretei: max. diám.: 17 mm, umbono-pallealis méret: 14 mm.
Franciaországban aquitaniai és beivétkori, Lengyelországban pedig tor

tonai-rétegekben fordul el.

Genus: Teliina Linné 1758. Seotio Teliina s. s.

Tellina (Tellina) pretiosa E (i c h w áld.

II. tábla, 7. ábria.

1853. Tellina pretiosa E i c liw ia 1 d, Lethea Rosslea, p. 120. T. 6. f. 6.

1934. Teliina pretiosa Eichwald, Friedberg (3.) II., p. 48. T. 8.

f. 13—14.
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A hazai miocénbl és a Bécsi medencébl is ismeretlen eddig a faj.

Tranzverzális irányban ersen meghosszabbodott, igen egyenltlen oldalú
forma. Elüls oldala eliptiknsan lekerekített, hátsó oldala a búbtól szá-

i mítva a rövidebb s osrszeren megnyúlt. A bxib igen kicsiny, elröhajló.
Alsó perem szabályosan ívelt. Fels perem elüls oldalán domború, hátul

i pedig homorúan megy át a osrszeren megnyúlt részbe. A ház közép-

;

tájt kissé domború, majd homorúan megy át a bxíbtól hátrafelé futó élbe.

A homcrulatnak megfelelen a héj belsejében keskeny domborulat lát-

|

ható. A héja vékony és sr nvedékvonalak díszítik, váltakozó ersség-
ben s a palleális perem felé szabályosabb kifejldésben. A zárszerkezet és
izomlenyomat a Tellinákra jellemz, normális kifejldés.

Mátra verebély-Szentkiítról egy teljesen ép bal és egy sérült jobb
tekn, az ábrázolt példány méretei: max. diám.: 29 mm., umbono—
palleal: 14 mm.

A faj eddig csak a lengyelországi tortonai rétegekbl ismert.

'? Stirps: Fám.: Pleurodesmatidae Cossmamn nov. fáim., 1909. Genus:
Pleurodesma H ö r in e is 1870.

Pleurodesma mayeri Home s.

. II. tábla. 11. ábra.

1870. Pleurodesma mayeri Hörnes >(5.) tIL, fp. 44. T. 8. f. 3.

1901- Pleurodesma mayeri Hörnes, Sacco (1.), 29. p. 132. T. 29. f. 33.

1903. Pleurodesma mayeri Hörnes, Dolli. 4) a

u

z: iConcb. EVIioc Loire,
p. 87., T. 2. f. 20-22.

1909.Pleurodesma mayeri Hörnes, C o ss mán n-P e v ro t (2.), 63, p.
190. T. 3. f. 12—13.

A faj részletes leírását adja Hörnes, s azzal a mátraverebély-szent-
kúti egyetlen, alsó peremén kissé sérült példány teljesen azonosítható.

A Pleurodesma-nemet Hörnes állította fel. Rendszertani helye még
nem tisztázott. A fogszerkezet sajátos kifejldése következtében Coss-
m a n n—P e y r o t átmeneti formának tekintik a Corbula és Glycimeris
nemek között. (Meg kell itt jegyezni, hogy Glycimeris alatt a Cossman n

—

Peyroit értelmezésében a Panopaea értend, — ezzel szemben a Glyci-

meris 'a Pectunculus genus valódi neve Thiele szerint). Fi se bér a
genust a Lyonsiidae családba sorolja, 1909-ben Cossmann felállítja

a Pleurodesmatidae családot. (A genust Cossmann—Peyrot tévesen

így jelölik: Pleurdesma Mayer in Hörne s 1870, holott a genust Hörnes
állította fel).

A faj elfordul: Bécsi medence (Grund, nagyon ritka), Franciaország:

Burdigal, Olaszország: 'Astiiano (fide Hörnes).
A bemutatott faijclk az Országos Természettudományi Múzeum Föld- és slénytani Tárában

találhatók.

A fényképek az Országos Természettudományi Múzeum Foto Intézetében készültek (Phot.:

Koroknay—A\ agner).



404

HecKOJiKne flo chx nop Hen3BecTHbie, HOBbie BMflbi hs nnacTOB TopTOHa BocTOHHoro=Mepxaia.

II.ioHa MejHepn:
IIpn HCCJieAOBaHHH (fayHbT h nosnHefimiix HaKonjieHHfi n.iacTOB ropHbix nopon TopTOHa

b boctohhom HepxaT-e (Tonaee 3aJie*eö MaTpaBepeefl—CeHTKyT, IIIaMinoHxa3a n Mapnxa3a)
óhjih oHapyiKeHbi, Hen3BecTHbie no chx nop b BeHrepcnOM MHopeiie HOBbie bejm nopon-
Xom h pon arux nopon 3HaK0M hem H3 cepmi (payHbi népén CnMaTnyM (PaHyjiapna) ren-

TaroHa BimnoroHHKa h népén h Cu.viaTuy.\i (JIa.\inycna) acjapime (ppunöepr, Bee ate b cpaB*
HeHiin co CTapHbiMii onpen.eJieHHH.MU, ohh 0Ka3aJiHCb noponaiin noBoro Biinou3MeHeHnH.

IUiupuH 11 BeHCKiin öacceH hbuhiotch HauÖJiH^aflnrHM MecTon 3ane>Kefl cjienyioinux

nopon : Kononua (Hromia) nenycaia, necraecu Capnanun, ÜJieyponeciia Meüep, Óypnypa
CTupiraKa.

HeH3BecTHbie no cnx nop b bchckom acceftHe unnbi nopon : KoKJinoncuc (JlaKHHUopHC)
MHOöiiKapiiHaTy c, Monojiyc öaciepoT, Kopajino(})H.na Benn, IIuManiyM (JlaMnycna) aiJniHe

(fpunepr, CnpoMvc nrrpeKHHrep, TennHHa npecuoaa, ApnoHarnHa npacca penyma, H3
nncjia 9thx nopon onnano, MonyJiyc acTepoTH, IlaMaiyM (JlaMnyena) n CipoMyc (Jipnn-

6epr H3BecTHbi yace na.\i U3 nnacTOB TopTOHa TpaHCHUbBamin, Torna nan ocTanbHbie noponni
BCTpenaioTeH TaKuce n b nojibCKOM, UTanbHHCKOM h (jipaHiiy3CK0M MiiopeHe.

Hoboü nopono t. e. BunoH3MeneHiie.\í yate H3BecTHbix nopon 0Ka3anncb: KapnHTa
(KapniroKapniiTa) HorpaneHCHC h. cn., üaifiHa BajinuaH nepxaTeH3HC h. Bap. h JlpHJUiHa

HOCKU H. cn., H3 KOTOpbIX HepBbie HBe npenCTaBHHIOT COOIO CpaBHeHHIO C 1—2-MH 3K3e.M-

nnapaMii oeranbHbix bhhob — náció bc BCTpenaioni,uiJCH pon (JiayHbi.
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/. tábla.

1, 2. ábra
3, 4. ábra
5. 6. ábra
7, 8. ábra
9, 10. ábra

11. 12. ábra

Cochliolepis (Laciniorbis) miobicarinatus Sacco.
Modulus basteroti B e n o i s <t-

Cymatiurn (Ranularia) heplagona vindobonica Cossm.-Peyr.
? Coralliophila becki Micht.
Drillia noszkyi 11 . ap.
Cymatiurn (Lampusiá) affine friedbergi Coss m a n 11-P eyro t.

II. tábla.

1, 2. ábra Strombus (Euprotomus) schroeekingeri M. Hörnes.
3, 4. ábra Purpura styriaca S t u r.

5. ábra Cardita (Cardiocardiia) nóyrádensis n. sp.
6. ábra Paphia waldmanni cserhátensis n. var.
7. ábra Teliina (Tellina) pi'etiosa Eicbw.
S. ábra Codokia (Jagónia) decussaia Costa.
9. ábra Cardilia desltaycsi JVI. Hörnes.

10. ábra Arcopagia crassa reducta Dolli. Dautz.
11. ábra Pleurodesma mayeri M. Hörnes.
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Stegeloxodon nov. gen„

a loxodonta elefántok esetleges ázsiai se
KRETZOl MIKLÓS

„Es war schon immer höehst merkwürdig, dass von afrikanisehen
Elefántén — Loxodonta — sogar uiehts in Afrika sich sollte auffinden
lassen, Avas als Vorfahrenstadium gedeutet werden konnte. Wenn fossile

I

Fnnde gemacht Avurden, so Avarén es echte Loxodonta africana-Mola-
ren in j ii ngstquartáren Ablagerungen. die, über ganz Afrika zerstreut,

nnr die gössere Verbreitung in früherer Zeit dartun (Funde in den Sahara
n. s. ay.)“ mondja Dietrich „A'ltquartare Sáugetire aus dér siidlichen

Serengeti, Deutschostafrika“ (Palaeontcgr. 94. A. p. 87. Berlin, 19-12.)

cím munkájában. Sajnos, egyáltalában nem találjuk meg ezt a kritikai

szellemet Dietrieli munkájának olyan helyein, ahol az általa leírt Archi-
diskodon exoptatus fontosságát tárgyalja az afrikai Loxodonták szárma-
zása szempontjából: „Archidoskodon ist ein aus einer unbekannten
Mastodonfonn entstandener Uhrelefant mit dér EnÍAvicklungspotenz zu
Loxodonta africana

D i e t r i c h-el szemben a kutatók legnagyobb része meg van róla gy-
zdA’e, hogy a Loxodonták A'onala teljesen független a többi Elefantida-
fejldési vonaltól, elssorban az Archidiskodon—Palaeoloxodon-vonaltól
(Soergel: 1912 és késbb Osborn 1921—1936, stb.). Az Archidiskodon
Metarchidiskodon, Leith-Adamsia, Pilgrimia, Palaeoloxodon ési Hespero-
loxodon nemek formái egytl egyig függetlenek a Loxodonta csoporttól.

Arról sem vagyok meggyzdA'e, hogy a Palaeoloxodon-Hesperoloxodon-
A-onal Loxodonta-oldalágnak volna nyilvánítható; különösen fogazatban
minden átmenetet megtalálunk közte és az Archidiskodon-Parelephas-
Mamnnithus-törzs alakjai között. (Lásd: Soergel 1912.)

Magyarországi planifrons-anyaghoz, illetA'e egy bulgáriai prae-meri-
dicnális-molárishoz összehasonlító anyagot és irodalmat keresve, feltnt,
Aran dér Maarel „Contribution to the knoAidedge of the fossil mam-
malian fauna of J aA-a (Dien'st van den Mijnbouw in Nederl.—Ind., We-
tensch Mededeel. No. 15. pp. 173—175. Pl. XVII. 1—2. s’Gravenhage,
1932.)“ c. munkájában egy a középjávai Tji Pangglosoran, valószín fels
pliocénjébl származó Mx képe é 1-’ leírása; úgy hiszem ez a Loxodonta-
típust legjobban megközelít elefántfog, nem tartozik a Loxodonta nem
körébe. A kérdéses fog igen alacsony koronájú (ebben a tekintetben közé-
pen áll a Stegodon és Archidiskodon között), foglepiezei romboidálisak,
széles középs öböllel, ATastag zománccal, 4—6 mamillával, medio-sagit-
tális zárral.

Mindezek a jellegek, úgyszintén az Mi x 7 x-es lamella-képlete igen

primitív, de a Stegodon-ág fejldési Amnalától független Elephantidára
utalnak, mely a fejldés kezdetlegesebb fokát képviseli, mint az Archi-
diskodon csoport legsibb fajaiban is. Nagy mértékben romboidálisabb
lemalláÍAral, melyek csak a Loxodonta-éival hasonlíthatók össze (mely
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utóbbi azonban igen magas fejlettségi fokon áll). Ez az igen si típus
nagyon határozottan mutatja a fejldés alacsony fokán, mindazokat a
jellegeket., melyek a Loxodontáknál fejldtek ki.

Genoholctípus: S. indonesicus n. sp. (Holotípus: Mi sin.; Maarel, 1. c.)

Fajjellemzés azonos a genuszéval.
Az a tény, hogy egy igen primitív valódi Loxodonta létezett a Stego-

c/OH-vonal, valamint Archidiskodon-Paloeoloxodon-Hesperotoxodon-Yoiml
mellett, lehetvé teszi azt a feltevést,, hogy egyrészt a Palaeoloxodon-
formák és a Pareleplias-Mammuthus-xonal között közelebbi kapcsolat áll

fenn, másrészt a Loxodonta-vonal sokkal élesebben elkülönül a többi nem-
Stegcdcnt fejldési vonaltól, mini: eddig feltehet volt. Mindezek alapján
az elefántok a következképpen volnának csoportosíthatók.

Elephantidae Gray 1821.

Stegodontinae Osborn 1918.

Stegomastodcn Se h lesinger 1917 (= Prostegodon Mats u-
m o t o 1927).

Stegodon Fa. leoner et Cautley 1848. (? = Pcirastegodon
Matsumoto 1928).

Elephantinae G i 1 1 1872.

Elephas Linné 1758.

Platelephas Osborn 1934.

„
Hipselephas Osborn 1934.

Mammuthus Burnett 1830 (= Mammonteus Osborn 1924 etc.).

Archidiskodon P o h 1 i g 1888 (? = Leith—Adamsia Mats u-
in o t o 1927).

Metarchidiskodon Osborn 1934.

Parelephas 0 s b o r n 1924.

Mammuthus Burnett 1830.

Palaeoloxodon Matsumoto 1924 ( = Sivalikia. Osborn 1924).

? P'dgrírnia Osborn 1924.

Palaeoloxodon Mats u moto 1924.

Hesperoloxodon Osborn 1931.

Loxodontinae Osltorn 1918.

Stegoloxodon nov. gén.

Loxodonta Vigors 1827.

STEGOLOXODON NOV. GÉN.,
A POSSIBLE ASIATIC ANCESTOR OF TRUE LOXODONTS

M. Kretzoi

.,Es var schon iimmer höchst merkvürdig, dass von afrikanischen
Elefántén — Loxodonta — so gar nichts in Afrika síeli sollte auífinden
lassen, vas als Vorfahrenstadium gedeutet verden konnte. Wenn fossile

Funde gemacht wurden, so varén es echte Loxodonta africana — Mola-
ren in jiingstquartaren Ablagerungen, die über ganz Afrika zerstreut,

nur die grössere Verbreitung in fiiiherer Zeit dartun (Funde in dér
Sahara usv.)“ says W. 0. Dietrichin his „Altestquartare Sáugetiere aus
dér siidlichen Serengeti, Deutsch—Ostafrika“ (Palaeontogr. 94. A. p. 87.

Berlin, 1942.). I regret I cannot find the same criticism vhen Dietricli
discusses the phyletic importance of his Archidiskodon exoptatus in

respect to descení of African Loxodonts: „Archidiskodon ist ein aus
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einer unbekannten Mastodonform enitstandener Urelefant mit dér Ent-

wicklungspotenz zu Loxodonta africanaA
In contrary to D i e t r i c h, the greater part of specialists are convinced

írom the independenee ot the Loxodonia-Yme írom other Elephantid
phyla, at first that of Archidiskodon-Palaeoloxodon (Soergel 1912 and
subsequently, Osborn 1921—1936, etc.). Indeed all the forms of Archi-

diskodon, Metarchidiskodon, Leith-Adamsia, Pilgrimia, Palaeoloxodon

rnd Hesperoloxodon stand outside of the line of Loxodont phylogeny.
Whether the line ending in forms o'f Palaeoloxodon-Hesperoloxodon
must be accepted as a side branch of Loxodonl ines, I arn nt convinced;

especially the dentition shoAvs transitions of all sorts to the Archi-

diskodon—Parelephus—Mammuthus-stem (see: Soergel, 1912.,,

Searching fór figures of Archidiskodon pla n /frons-m o 1ars fór a- com-
parison with Hungárián planifrons-materials and a prae meridionalis
molar collected in Bulgary I found that of an unique M1 from Tji

Pangglosoraiu Middle Java probably Upper Plioeene, described and
figured by F. H. van dér Maarel (Contribution to the knowledge of the

fossil mammalian fauna cf Java. — Dienst van den Mijnbouw in Nederl.
— Ind., Wetensch. Mededeel. No. 15. pp. 173—175. Pl. XVII. 1—2. s’Gra-

venhage, 1932.), I am convinced, the most loxodont fossil elephant molar -

nt beLonging to Loxodonta. The molar in question shows a very low
crown (holding in this respect the middle between Slegodon and Archi-
diskodon), í-homboidal plates with broad médián sinuses, thick enamel,
4—6 mainmillae* separated by a medio-sagittal cleft.

All these characters combined with a ridge formula x7x fór M1 shosv

a very primitive Elephantid form out of the evolutionary line of Stego-

don, (having in later forms discoidal, more or less equimamm'llate
crests without médián cleft, ete.) and standing, on a deeper stage as

Archidiskodon in the most primitive forms. It is separable from all

known fossil forms of the Palaeoloxodon-gvonp by decidedly more rhom-
boidal ridgeplates, comparable only with Loxodonta (representing a very
advanced stage: teeth hypsodont, angusticoronat, endioganal, médián
sinus extremely expanded). This very primitive fype shows all the
characters, evoh’ed in Loxodonta, in well marked, bút deep stage.

Genoholotype: S. indcnesicus n. sp. (Holotype: M1 sin., apud Maarel,
1. c.) Diagncsis as in the genus.

The existence of a primitive true loxodont type out of the lines

Stegodon from one, and Archidiskodon—Palaeoloxodon—Hesperoloxodon
from other side let us suppose a more intensive phvletic connection bet-

ween the Palaeoloxodon and Parelephas—Mammuthus lines and a more
expressed isolation of true Loxodonts from other non-Stegodont elephants.

Elephantidae Gray 1821.

Stegodontinae Osborn 1918.

Stegornastodon Seb les inger 1917. (= Prostegodon M a t s u-

m ot o 1927).

Stegodon Falconer et Cautley 1847 (? — Parastegodon
Matsumoto 1928).

Elephantinae G i 1 P1872.

Elephas Linné 1758.

Platelephas Osborn 1934.

Hypselephas Osborn 1934.

Mammuthus Burnett 1820 (= Mammonteus Osborn 1924etc.).

Archidiskodon Pohlig 1888 (? — Leith-Adamsia Matsu-
moto 1927).
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Metarchidiskodon Osborn 1934.

Parelephas Osborn 1924.

Mammuthus Burnett 1830.

Paloeolcxodon Matsurnoto 1924 (= Sivalikia Osborn 1924).

? Pilgrimia Osborn 1924.

Palaeoloxodon Matsurnoto 1924.

Hesperoloxodon Osborn 1931.

Loxodontinae Osborn 191 8.

Stegoloxodon nov. gén.,

Loxodonta V i g o r s 1827.



Upponyi ásatások

VÉRTES LÁSZLÓ

A hazai semberkutatás régi adóssága volt az Uppony-tapolcsányi
völgy kfülkéinek kikutatása. A Magy. Tud. Akadémia költségén 1949

szén módom nyilt arra, hogy ezt az adósságot lerójam és a kikutatásra
érdemes fülkék és kisebb üregek kitöltését kiásassam.

Upponytól K-re. az Uppony tapolcsányi völgy mentén, egy diszloká-

ciós vonalon, meredek sziklafalak emelkednek. Anyaguk szürke, réteg-

zett, kövületmentes mészk, amely Seb ró tér szerint (1) alsó karbon-
devon"? korú. A falu lakói az É-i sziklafalat „Iveresztesknek“, a D-it

„Simaknek" nevezik.
Az Upponyi I. ‘kfülkében ásattam legelször, amely a déli fa] K-i

végén nyílik, a völgy felett mintegy 80—100 m magasságban. A fülke

ÉNy-ra néz. Bejárata 6.40 m széles, mélysége 6 m (1. ábra). DNy-i olda-

lán, a bejárattól 4 m-re kis oldalfülke nyílik. A fülkében már elttem
is ástak, tudomásom szerint amatrkutatók. Mködésüket az üreg DXy-i
oldalán közel 2 m széles és 1.50 m mély árok valamint egy~ 4.70 m mély
gödör jelezte. A bolygatott területet az ábrán vízszintes vonalozással
ábrázoltam. Ugyancsak ezeknek az ásatásoknak eredményeképpen a fel-

színrl sok kiszórt, összetört csontot gyjtöttem. Természetesen ez a réte-

gek nyomonkövetését megnehezítette.
A fülke kitöltése felülrl lefelé a következ volt:

1. Humusz. (Maximum 120 m).
2. Fehéres sárga összecementezett agyag (0,75 m).
3. sötétbarna összecementezett agyag (0,75 m),
4. világosbarna mészktörmelékes agyag (0,70 m),
5. kávébarna, könnyen omló agyag (0,60 m),
6. sötétbarna agyag (0,10—0,20 m). Az oldalfülkében ez a réteg tégla-

vörös, cseppköves záróréteget képez.
7. narancssárga* morzsalékony agyag (0,80 m).

A kitöltés átlagos vastagsága 4 m. Az egyes rétegeket színük, ^ ártal-

muk és keménységük folytán jól el lehetett választani egymástól. Az
ásatás kapcsán a fülke Iv-i oldalán meghagytam egy 1 m széles tanu-
falat, de sajnos alig ástunk 1 m mélységig, a fülke K-i fala elrehajolt,
s amint az ábrán látható, éppen az árok vonalában haladt lefelé a fenékig.

Az egyes rétegek tartalma a következ volt:

1. Humusz. Néhány meghatározhatatlan és egy jellegzetesen bükki
díszítés neolit cserépen kívüli ebben a rétegben csak másodlagos fekvés
fosszilis csontokat találtam, amelyek valószínleg a 3. rétegbl kerülhet-

tek ide. Ezek: a Cervus Elaphus L. 2 db. agancstöredéke, 2 db. astraga-

lusa, Mt., calcaneus, Mt. dist. töredéke, radius prox. töredéke, 2 db. pba-
lanx II., cuboido-scaphoideum.

Bison priscus Boj. Calcaneus.

1 Schréter. Uppony, Dédes és Nekézseny, továbbá Putnok vidékének földtani viszo-

nyai. Földtani Intézet évi jelentései. 1941—42. 161—196. old.



2. A fehéres-sárga agyag medd volt. Mindössze két-három meghatá-
rozhatatlan csontszilánkot gyjtöttünk belle.

3. A sötétbarna agyagból a következ csontokat gyjtöttem:
Ceri'us elaphus L. Az erdei szarvasnak sok maradványát találtuk itt.

A felntt egyének csontjai alapján a szarvast három nagyságrendbe oszt-
hattuk. 4 db. phalanx L, 4 db. Mt. dist. tör. (nagy alak), 4 db. astragalus,
2 db. Mc. dist. tör., caleaneus tör., tibia sin. dist. tör. (nagy alak). 8 db.

1. ábra. „a“ alaprajz, „b“ keresztmetszet A—fí és C—

D

vonal mentén. 1. humusz,
2. fehéres-sárga, összecementezett agyag, 3. sötétbarna összecementezett agyag,
4. világosbarna mészktörmelékes agyag, 5. kávébarna, könnyen omló agyag.
6. sötétbarna agyag (oldalfülkében téglavörös, cseppköves záróréteg), 7.

narancssárga, morzsalékony agyag. A vízszintesen vonalozott részek a régebbi
ásásokat jelzik.

homlokcsap, 12 db. aganesíöredék, 3 db. femur tör., 2 db. humerus tör.,

tibia sin. dist. tör., 2 db. phalanx II. (nagy alak), radius dext. dist. tör.,

mandib. tör. tej foggal, M1 dext., 2 db. phalanx III., M 2sin., 3 db. meg-
határozhatatlan fcgtöredék, maxilla tör. P4-M1-gyel déxt., Misin., Mt.
dist- és prox. tör., cuboido-scaphoideum, femur dext. dist. tör. (nagy alak) és

2 db. femur dext. dist. tör.

Rupicapra rupicapra L., seu Capra. Zergéhez, vagy kecskéhez tarto-

zik egy fiatal állat Mc. töredéke és 2 db. phalanx l.-e.

Capreolus caprea L. maradványa, egy igen ers radius sin. dist.

töredéke.
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Megaceros sp? Leginkább így határozhattuk meg az itt talált atlas-

töredéket.
Ursus sp. A megszokott würm-kori barlangi medvénél karcsúbb és

kisebb 3 db. phalanx I. és egy phalanx III.

Felis sp. Ugyancsak jóval kisebb a barlangi oroszlán csontjainál az
itteni oroszlán phalanx II.-je és femur prox- töredéke.

Canis Lupus L. A jégkori farkast egy maxilla töredék képviseli a meg-
szokott méret P3-inal.

Bison priscus B o j. Mandib tör., atlas, tibia dext. diist. tör., phalanx 1I-,

cuboido-scaphoideum, humerus dist. tör., Mc. prox. tör., 2 db. vertebra
tör-, humerus sin. prox. tör.. 2 db. phalanx I., pelvis tör., Mc. dist. tör. és egy
M1 vagy M2 töredéke sorolható a nagytest jégkori alakkal megegyez
bölényhez.

4- A világosbarna agyag sokhelyütt átmenettel beleolvadt a 3. rétegbe.
Látszólag csak abban különbözik tle, hogy kevésbbé cementezte össze

a cseppk. Faunája a következ:
Capra, seu Ovis. Mindkét faj megszokott würmkori képviselinél

nagyobb termet, de feltétlen kecske-jelleget mutató állat egy csomóban
talált csontjai: radius dext. dist. tör., radius sin. dist. tör., Mt. dext. prox.*

Mt. sin. prox., Mt. dist. tör., pelvis tör., M2
, calcaneus, astragalus és 2 db.

femur tör.

Bison priscus Boj. Az elz réteg bölényével megegyezik az itt talált

tibia dext. dist. tör., phalanx I., epistropheus tör., 2 db. astragalus, hamiatum
és egy radius sin. töredéke.

Bison, seu Bs. phalanx III.

Felis sp. A kisméret oroszlán maradványait nagyobb számban talál-

tuk ebben a rétegben: femur sin. prox. tör., scapula tör., femur dext. prox.
tör., ulna dext. dist. tör., radius dext. tör., maxilla dext. tör. a C-vel és

P\ P2-ve1. Mc. V- dext. és phalanx II.

Ursus sp. Epistropheus tör., patella, radius sin. prox. tör.,, femur prox.
tör., phalanx II., Mc. III. sin. és Mc. II. sin. képviselik a 4. rétegben a
kistermet medvét.

Cervus elaphus L. Az erdei szarvasnak ebben a rétegben a következ
csontjait találtuk: phalanx I., femur sin. prox. tör., 2 db. agancstöredék,
pelvis tör. és tibia dext. tör.

Lepus sp. Közelebbrl meghatározhatatlan nyúl maradványa az itt

talált radius tör.

5. A világos kávébarna agyag homokos, morzsolékony. Lapos, könnyen
vágható, mállóit mészkdarabokat tartalmaz, szemben az eddigi rétegek
kemény, szürke mészköveivel. smaradványok ebben a rétegben nem
voltak.

6. A sötétbarna agyagnak az oldalfülkében medd, téglavörös, csepp-
köves záróréteg felelt meg. A fjáratiban ebbl a következ smaradvá-
nyokat gyjtöttük:

Cervus elaphus L. radius dext. tör., ulna dext. tör., epistropheus tör.,

scapula tör., vertebra tör., phalanx III. és humerus sin. dist. tör.

Felis sp. A kisalakú oroszlánnak ebben a rétegben egy astagalusa és

egy farckosigolyája volt.

7- Narancssárga, helyenkint barnacsíkos, könnyen csákányozható
agya?, amely a fjáratban a következ maradványokat tartalmazta:

Ursus sp. Mc 1. dext. és Mc II. sin.

A 7. rétegbl az oldalgödörben mindenekeltt egy in sitii szarvas-

csontváz került el, amelyet azonban az elttem ásatók megbolygattak,
összetörtek és egy részét valószínleg el is vitték. Ásatásunknak ez lett

volna talán a legértékesebb darabja. A szarvas csontváza mellett egy



41*2

meghatározhatatlan teknsbéka hát- és haspáncéljának néhány töredékét
találtam. A rétegbl elkerültek még:

Ursus sp. Ugyanaz a kistermet medve, mint eddig: radius dext..

radius sin- dist. tör., calcanens sin., Mt. II., astragalus dext.. phalanx II.,

caninus és Mc. III. dext.

Felis sp. Az eddigi kisalakú oroszlánhoz ebben a rétegben egy közepes
nagyságú állat csontjai is járultak, amely azonban még mindig nem éri

el a wünn hatalmas oroszlánjának méreteit. A két méretet egybevéve a
következ maradványokat sorolhatom fel: Mt. III. dext., mandibula sin.

tör. P4—Mi-gyel, radius sin. prox. tör., Mt. V. sin., Mc. II. sin., Mt. V.
dext., metapodium tör-, C sup. dext. és radius dext. prox. tör.

Felis sp. (nagy alak). Az elbb felsorolt oroszlánmaradványok mellett
ugyancsak ebben a rétegben találtuk a következ csontokat, amelyek két-
ségtelenül egy harmadik nagyságrendbe tartozó — majdnem a würm
oroszlánéval egyenl nagyságú — oroszlán maradványai: Mt. II. dext.

tör. és Mt II. sin. töredéke.

Az elttem ásatók árkának törmelékanyagából és omladékából gyj-
töttem néhány csontot- amelyek valószínleg a 6. és 7. rétegbl származ-
nak, de lehet közöttük a 3., vagy a 4. rétegbl való maradvány is. Ezek
a következk:

Felis sp.: (kis alak) metapodium tör.

Ursus sp.: tibia dext. prox. tör.,

Cervus elaphusf: 2 db. astragalus.
Cervus elaphus L. (kis alak): Mt.
Bangifer tarandusf: agancstöredék, és

Bison pniscus Boj.: tibia sin. dist. tör.

A kfülkében talált smaradványokat fajok szerint összegeztem és

rétegek szerint megállapítottam százalékarányukat. Ebbl táblázatot
készítettem, különös tekintettel azokra a rétegekre, ahol bvebb fauna
van. így a következket kaptam:

Faj 3. réteg

%
4. réteg

%
7. réteg

%
Vegyes
%

Ursus sp 47 17*1 435 12.5

Felis sp 2'4 19'5 47*8 25

Cams lupus L 12
'

—

- — —
Cervus elaihus L 68'2 146 87 37'5

Bison priscus (?) 17‘6 19’5 — 12*5

Megaceros sp. (?) 1*2 — »
—

Bupicapra seu Capra .... 3'

5

— — —
Capreolus caprea L 1*2 — — —
Ovis sp — 26'8

Lepus sp 25 — —
Bangifer tarandus ?

— — 12‘5

Emys ? Testudó ?
— van —

Az összeállításból kitnik, hogy a 4—7. rétegek jellege közös. Jellemzi

ket a viszonylag sok oroszlán és medve, s ezek kistermetek. A szarvast

több nagyságrendbe oszthatjuk. A rétegesopor.t helyzetét a teknsbéka
dönti el: nem würm de még csak nem is a riss-würm interglaciális végé-
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rl való, mint a subalyuki alsó rétegcsoport állattársasága (2), hanem
ennél is idsebb.

A 3. rétegben az oroszlán és medve háttérbeszorul a szarvas és bölény
mögött, de ezen túl a réteg jellege nem mutat eltérést a 4—7. réteg fauná-
jától.

Összevetve: Az interglaciálist jelz teknsön kívül legjobban az
oroszlán tnik fel. Ilyen nagyságú oroszlán szerepel Sütt preglaciális

faunájában is (3). Kormos: Felis leo L.-nek határozza meg. Megemlítend
a kistermet medve, az z és a szarvasok magas százalékaránya. Ezek
szerint faunánkat Süttnél idsebbnek, de a Sütt eltti interglaciális

faunájánál, tehát Gombaszögnél — ahol a fauna tekintélyes része hang-
súlyozottan régibb szabású (4) — fiatalabbnak kell vennünk: feltehetleg
tehát a riss-würm interglaciális elejére kell helyeznünk. A paleobiológiai
feldolgozást, amelynek alapján közelebbi idrendi besorolás lehetséges
lesz, Kretzoi vállalta magára.

Itt tehát csak annyit, hogy az Upponyi I. kfülkében az ember el-
fordulása. és régészeti leletek — az eddigi hazai analógiák alapján — nem
is voltak várhatók.

Az Upponyi II. kfíilke ugyancsak a D-i falban fekszik az elbbitl
Ny felé, az országút felett mintegy 50 m magasságban. A fülke bejárata
É felé néz 5,50 m széles, mélysége 3,75 m. Árkunkat a fülke keleti oldalá-

ban ástuk, vízszintesen, a lejtrl kiindulva. (2. ábra. A kiásott rész az
„a“ alaprajzon, szaggatott vonaltól K-re.)

Felülrl lefelé a következ rétegeket harántoltuk:

1. barnás-szürke, gyökérszövedékes humusz (1—1,70 m),
2. szürke humusz (0,20—0,80 m),
3- fekete, köves humusz (0,80—1,50 m),
4. sárga agyag (1 m), és

5. szürke, köves agyag.

Leleteket csak a 2. és a 4. rétegekben találtunk.

A 2. réteg leletei a következk: Korongolt (középkori) és díszítetlen

skori — valószínleg bronzkori — cserepek, faszénszemek és egy égetett-

agyag tzikutya. Ugyanitt találtuk az z, vadmacska és szarvasmarha
recens csontjait* valamint számos édesvízi kagyló töredékét (5). Ezeket
nyilván a -völgyben folyó patakból gyjtötte a történelemeltti idk
embere, ahol ma már — tudtommal — ez a faj nem él.

A sárga agyagból — sajnos fauna nélkül — két szarúk-pengét ástunk
ki. Mindkett mikrolit penge, méretük: 21,5X8,4X2,6 mm és 26,8X10.4X
3,6 min. Az elbbi trapézkeresztmetszet, épszél penge, az utóbbi kissé
hajlott, háromszögkeresztmetszet, szélei épek, de mindkét végén leütöt-

ték és finoman retusálták.
Sajnos, fauna nélkül ez a két pattintott kszerszám meghatározhatat-

lan. Megközelítleg a magdalenien legvégére helyezhetjük ket típusuk
és ers patinájuk alapján. •

Az Upponyi sziklaüreg a völgy É-i oldalában nyílik, háromszög
bejárata DK felé néz. Az üreg 24 m hosszú. Átlag 1 in széles folyosóval
kezddik, majd 5 méter után kitágul, s mennyezete is magasabb (4—4,5 m)
lesz. 20 m után újból összeszkül és a padlózat 1*30 m magas küszöböt

(2) Mottl: Fauua dér Subáiyuik-Höhle. Geo!. Húrig. Fasc. 14. pars V. 229 old.

(3) Kormos: A sütti íorrásmiészko komplexus faunája. Állattani Közi. 1925. évf.

XII. köt. 3—4. fz. 159. old.

(4) Kretzoi: Die Kaubtiere von Gombaszög. Annales Mus. Nat. Hung. Pars paleon-
tologica. XXXI. köt. 88. old. 1937—38.

(5) A nemrégiben elhunyt Rotarides a kagylókat Unió crassus bosnensis, forma
ondarensis-nek határozta meg.
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képez, mely felett 40X80 cm-es átbújó van. Ez egy 2X2 m-es kis fülkébe
vezet és egy j árhatatlanul keskeny hasadékkal befejezdik.

A bejárati résztl kezdve próbaárkot húztunk az üreg hossztengelye
irányában. A kitöltés alig 20—50 cm vastag, és egy-két mélyedést kivéve,
melynek fenekén sárga agyag feküdt, fenékig humusz volt.

A humusz faunája: Martes martes L.
Erinaceus europaeus L-,

Sus scrofa L.

meghatározhatatlan denevér- és madár-csontok.
A sárga agyagban egy zerge fosszilis sarokcsontját találtam.

2. ábra. Az Upponyi 11. kfülke. „a“ alaprajz, ,,b“ metszet az A—B vonal mentén.
1. barnás-szürke, gyökérszövedékes humusz, 2. szürke humusz, 3. fekete humusz,

4. sárga agyag és 5. szürke, köves agyag.

Az Upponyi I. sziklaeresz a déli oldalon van az I.-es és II.-es kfülke
között, az út felett mintegy 50 m magasan. A falu lakói „Alsó polc“-nak
nevezik, s a felette lév kisebb sziklaereszt „Fels poilc“-nak. Valóban
olyanok, mint egy-egy hatalmas sziklapolc. (3. ábra-)

A sziklaeresz, megközelítése nehéz; felfelé egy kzethasadék mentén
nehéz sziklamászással, lefelé kötélen lehetséges. Az „abri“ két, majdnem
függleges — a rétegdlés mentén képzdött — sziklafal (I. és III.) közötti
tér, amit hátul ugyancsak függleges, st elrediil sziklafal (II.) határol.
Az így kialakult tér Ny-i sarkában 16 m hosszú, alacsony folyosó képz-
dött, K-i részén pedig egymás felett két jelentéktelen üreg. A próbaásást
az alacsony folyosóban végeztem, ahol 2 m széles, 3.50 m hosszú árkot
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húztunk az üreg hossztengelye irányában. A vályúalakú sziklaí'enékre
0,60 m vastag humuszréteg, s alatta 0,50 m sárga agyagréteg települt.

A humusz a Capreolus caprea L., Cervus elaphus L., Rupicapra rupi-
capra L., Ovis, seu Capra és a Lepus europaeus Pali. csontjait tartal-
mazza. Ezenkívül találtunk még benne nagy bronzkori urnadarabokat és
késbbi, kcrongolt edénycserepeket, valamint egy nagyon szép csont
nyílhegyet. Keresztmetszete nagyjából négyszögletes, inkább faragott,
mint csiszolt. Alján a hossztengely irányában 10 mm mély, 35 min átmé-
rj, köralakú furat szolgál a nyélbeersítésre.

A sárga agyagból mindössze egy csont: a bölény jól fosszilizálódott
cuboido-scaphoiduma került el.

3. ábra. Upponyi I. szilkaeresz. Felül laz lalaprajz, talatta ia metszetek. A II. a
délá hátfal, az I. és III. a K-i (és Ny-;i oldalfalak.

Az Upponyi II. sziklaereszt kutattuk át legvégül. Ez szintén a déli

oldalon van, a Ny-i nagy sziklafal tövében, egy vízmosás legfels részén*
kb. 70 m magasan. Az elredl sziklafal alján kis eresz képzdött, amely-
bl még egy 2 m széles, 1,50 m magas és 2 m mély, É. felé néz üreg is

nyílik. Az üregnek nincs kitöltése.

A kutatóárkot az üreg bejárata elé, kissé Ny-i irányba ástuk 2X2 m
nagyságban. A gödörben csak humusz volt, 0,60 m vastagságban. Belle
a következ állatok csontjait gyjtöttük:

Lynx lynx L., Erinaceus europaeus 'L.,Cricetus cricetus L., Rupicapra
rupicapra L., Lepus europaeus Pali., Felis silvestris L., Vulpes vulpes L.,

Cervus elaphus L., Sus scrofa L., Canis lupus L. és néhány meghatároz-
hatatlan madárcsont
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Ezek közül csupán a farkaslelet érdemel figyelmek egy Mi, amelynek
mérete 32-3X12.8 mm, tehát jóval túlhaladja a megszokott európai farkas
méretét (6).

Régészeti lelet innen nem került el.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy az I. Ik f ü 1 k, e kivételével, ahol
würineltti kitöltést találtunk, a többi lelhelyek kitöltése legfeljebb a
würm végérl való, s ezen túl is úgy tnik, csak elenyész maradékát
képezi a rég elpusztult, nagyobb mennyiség kitöltésnek. Ennek oka az
egész sziklafal labilitásában keresend, továbbá abban a körülményben,
hogy a fülkék kisterjedelmek és közvetlen alattuk a — helyenkint függ-
legesen letör — lejt, tehát kifagyásnak, talaj folyásnak, omlásnak, stb.

ersen ki voltak téve. Az I- kfülke jól megtartott kitöltése viszont
annak köszönheti fennmaradását, hogy felsbb rétegeit (2-est és 3-ast)

összecementezte a meszes víz, s a kemény, szinte sziklává összeállóit

anyag már nem pusztult le olyan könnyen. A feltételezhetleg reátelepült
wiirm-kitöltésnek viszont ma már semmi nyoma.

v

PacKonKM neigep b YnnoHb=e, b 1949 rogy.

Jlacjio Beprein:

|
Ila nemepbi I. b AnoHb-e bijih BHKonaHH ocTaTKH jkhbothbix npe^BioipMCKOfl „ropaaeÉ"

aecHOií ctayHbi. B HnacHbix njiaciax HaöaeHbi öhjih ociaTKH, npeirnymeciBeiiHO MejtBeaa h
abBa, b BepxHHx asp naaciax OKasaaacb ocxaTKii oaeHa h 3ypa. B wibiax nexgep I, TI, III,

b YmiOHb-e pacKonKii pacapbian ociaTKH híhbothhx aaayBiiyM a HeicOTopbie peaiiKBan
apeBHOCTH. B hhskhhx raaHHCTbix naaciax KaMeHHoti neigepbi I. 6hjio HaaeHo HecKoabKO
npeaMeTOB najieoama a ociaTKH Kocieü naeíícTopeHa.

/

(6) Miller (Catalogue of the Mammais of Western Europe, etc. London,

1912. p. 317.) az euró[pai farkas tépfogának méreteit 27,4X11 mm-tl 30,6X12,2 mm-iff
terjednek adja meg.
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Rövid közlemények
I

Földtani szögfelrakó

•A szocialista munkaverseny egyik alapfeltétele, hogy minden dolgozó
saját munkaterületén olyan újításokat vezessen be, mely munkáját gyorsabbá
és eredményesebbé teszi anélkül, hogy erkifejtését fokoznia, vagy munka-
idejét hosszabbítania kellene. A geológusok feladatkörében ezt célozta a folyó
évi 4—G. számban közölt ,,módosított szögfelrakó“. mely igen jól valósítja meg
célját. Hátrányának tartom azonban azt. hogy két diarabból kell összeállítani,

mert ez egyrészt drágítja elállítását, másrészt könnyebben romlóvá is teszi.

Az általam javasolt rajz szerinti megoldás viszont e hátrányokat teljesen
kikiizöböili. Elnye még az is, hogy a munkamozzanatok számát csökkenti,
mert amíg a módosított szögfelrakó közvetett (a beállítás után még egy
bels korong elforgatása szükséges), addig a földtani szögfelrakó közvet-
len (beállítás után azonnali) szögfelrakást tesz lehetvé-

Lényege: a szögfelrakón (a földtani iránythöz hasonlóan) az óramutató
járásával ellenkez irányban vannak felrakva a szögek. (Alatta azonban a

megszokott irányú beosztás is megvan, tehát a szögfelrakó nem geológusok
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szániára is 'használható. Ez egyben Ikereskedelmti értéket is növelné.) Ezen-
kívül a 360°—180b

, valamint a 270°—90° vonalakon a szögfelrakó ki van vágva-
E kivágások segítségével berajzolhatok a térképre a dlés- és csapásirányok
vonalai. (A *270°—90° közti beosztás egyeben mint vonalzó is használható).

Használata a lehet legegyszerbb: a szögfelrakó középpontját és a
felrakandó idjósirány szögét összeköt egyenest laz északi irányba állítják,
s utána már azonnal be is húzhatjuk a dlést és csapást-

A többi beosztás és kivágás csak azt célozza, hogy a felhasznált anya
minél értékesebben legyen kihasználva, s még további segítséget nyújtson
térkép-szerkesztésben. Ilyenek

:

1 A négy térképfajta mértéké, de egyúttal oly módon, hogy fúráslyuk-
felrakónak is lehessen használni.

2. 1:25 000 és 1:75 000 térképekhez lejtszögmér:
3- Egy 10 crn-es vonalzó.
4. Különböz térképjelek kivágásai, hogy a szögmért egyúttal idomlap-

ként is lehessen használni.
Anyaga átlátszó celluloid, melynek azonban nem feltétlenül szükséges vas-

tagnak lennie, a honvédségnél használatos ,,idomlap“ vastagsága megfejel
lenne. Színtelen helyett elnyösebbnek mutatkozik a sárga, mert ez elüt a tér-

képek színezésétl.
Illés Gyula

. Módosított földtani irányt

Az ötéves terv feladatainak megoldása céljából megnövekedett földtani
felvételi programunk teljesítése (érdekében ia mszerelosztásii nehézségek miatt,
az 1950. évi felvételi idényben kéziszintez és olajtájoló nélkül kellett hidro-
geológiai vizsgálataimat végezni. A vízszintek t, sz. f. magasságát csak a

25.000-es 'méret térképlapok szintvonalai alapján olvashattam le. A szükség
ilyenformán rákényszeriteít. hogy valamilyen megoldást keressek a mutat-
kozó nehézségek leküzdésére.

A földtani iránytn végzett mellékelt rajz 'szerinti módosítási-ial, szintmeg"
álíapító munkámban, kis gyakorlat után elfogadható pontosságot értem el.

(l°-nyi leolvasási pontosság.)

83
Jí
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A földtani irányt fordított beosztásúin, a keletet jelz Jóidálon, a fialtok lalsó

élén. egy hengeres barázdát készítettem, mely alkalmassá vált egy egymásba-
tolha:6 okulár- és szálkeresztes végekkel ellátott rézcsibl készült irányzó-

berendezés befogadására. Az irányt fafedelébe egy tükröt építettem be
olyanformán, hogy a fedél megfelel szög beállítása után a kompasz és

klinoxnéter állása a tükörbl leolvashatóvá lett az említett irányzberendezés

I

igénybevevje számára.
Az ilyenformán módosított földtani irányt egyformán alkalmas az észak-

tól eltér vízszintes, valamint a vízszintestl eltér függleges szögek méré-

,
sére, távolabbes megirányzott pontok esetében is.

A használati nehézséget mindössze a tükörben megjelen fordított kép
leolvasása okozza, mely a saját gyakorlatomban kb- egy napi lassúbb munkát
okozott. A gyakoidat során kialakult továbbá a cstoidalék kihúzásának mér-
téke is, mely eleinte :a megfelel leolvasású szeimitávolsáig beállításéit zavarta.

A szálkeresztet az irányt tokjának merlegeseihez képest a kilinométer leg-

tökéletesebb mozgását 'biztosító döntésben ikell rögzíteni.

Venkovits István

N
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Szemle

Egységes földtani világkép

A földtani gondolat srégi — imár a vlallási teremtéstörténetek
mándiegyálkébehn találaruk kezdetleges földtani meglátást és gondolatokat,
az idealista világnézet félrevezet ködébe burkoltan. A Föld keletkezésére
vonatkozó, W e r n e ír-eltti „geogeniia“ megfigyelések xuéllküli, üres spekulatív
szemléldés volt. A werneri „geognózd!a“ a századfordulóig tartó megfigyelések
szorgos adatgyjtése és leírása volt, A fölhalmozódott földtani tényeknek
Suess E. adott összefoglaló, egységes földtani szintézist, földtani 'világiképet.

Azóta, a földfejldés egységében való szemlélete ezen az úton halad. A terem-
téstörténettel sokáig meghamisított és megkötött földtani világkép tehát
újkelet, a földtan pedig gyjttudományból oknyomozó összesít tudo-
mány lett.

A századforduló után a földtan központi prbblómájia a földkéreg szerke-
zete, a tektogenezis, mely a hegységképzdés magyarázásában ölt testet. Sok

, uagyjelentség és jól megalapozott elmélet mellett azonban igen sok nem
földtani megfigyelésre alapított elgondolás is született. Ezek néha minden
nagyvonalúság mellett is. csak részmegoldásokat jelentenek, sok esetben
azonban iá földtant Weme r-eltti, üres spekulatív geogeniára vetették vissza.

A legújabb eredményeket egybefogó és jól alátámasztott egységes földkelet-
kezési összesítés hiányzott. A tektonizmusra vonatkozó megelz tanulmá-
nyok és könyvei után. Köbe r iá legutóbbi idben, nagyszabású teljes szinté-

zist; adott 1
, amely egészen korszeren foglalja egységbe a Föld szerkezeti

kialakulásának törvényeit. Teljes földtani világkép ez, a fejldés elvé-
nek érvényesítésével, az anyag, élet és az ember fejldésének összehangolá-
iSiával, egységesítésével, az atomelméletre épített fejldés folytonosságának
kidomborításával.

A földfejldés egységes és folytonos a földtörténeti idk végtelenségé-
ben, a csillagállapot kezdetétl mindmáig s a jövbe is folytatódó, sokféle
tényez együtthatásában megnyilvánuló egység. A Föld csillag, égitest, mely
„önmagában él“. Nem gép, hanem K o bér szerint íkozmo-geo-1 ogifcus
szervezet. Vagyis minden rajta és benne végbemen változás és folyamat
saját fejldésének szoros tartozéka, logikus következménye, törvényszer ter-

mészeti sajátsága. A Föld önálló fejldésének kezdete a Napból származó
anyag, amely túlnyomólag H-ionokból és kialakulatlan atomokiból áll. A fej-

ldés állandó életben tartója, a tömegvonzás, a gravitáció, mely az eredeti-
leg gázállapotú szoláris anyagot Lehléssel és tömörüléssel fokozatosan
nagyobb srségvé teszi. A Nap jelenleg 1.4 srség, mintegy 6000° C
küls hmérséklettel, bizonyos mértékben már lehlt csillagnak tekinthet .

Föltehet, hogy rendes, állandósult atomok csak a Napnak küls, viszonylag
kisebb hfokú övében vannak. A Föld jelenlegi srsége 5.5, nyilvánvaló,
hogy ez a szoláris erediés anyag, eredeti kisebb srségébl az idk folya-
mán tömörülve alakult nagyobb srségvé. Ebbl adódik a Föld kozmikus
élete, mely gravitációs kontrakciója szerint elért srségi állapot- alapján, az
1 srségtl a mai 5-5 srségig terjed nagy fejldési . szakaszoknál tagol-
ható. Ezeket a nagyoiklusokát Ivober a srség szerint gázesillag (1): eárga-
kruszton (2): vörös-csillag (3):, majd 3.5 srség mellett keletkez els föld-

kéreg — (3-5), hidron (3 5—4), prdon (4—), bion álUapotként különbözteti meg.
Figyelemreméltó Köbér megállapításában a Föld szioláris anyagánalk

további alakulása. A Föld Napból származó anyagának mennyisége állandó,

alakja és összetétele azonban változott. A gravitációs kontrakció hatása alatt

az atomok felszínes és mélységi elemekké alakultak. Az ismert 92 elem fel-

1 ICOBER: Tektonisclie Geologie. Berlin, 1042. Borntraeger. — Vöm Bau dér Erde zum Bau
dér Atomé. Wien, 1049. Univereum-iVerlag.
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színes, de azok közül a 84-—92 közöttiek, átmeneti alakulatok a mélységi kifej-
ldés (felé, laimá „radioaktív 14

voltukban, a felszínen ú 1 1uudó 1 1a iíságban , átala-
kulásban nyilvánul. Az elemek alakulása tehat környezethez, milihöz van
kötve, annak függvénye. A Föld anyagának gravitációs fejldésében mind-
inkább nehezebb elemek és atomok keletkeznek a 92 elemen túl is. mélységi
természetes transz-urán elemek, melyek a Föld bels ermeguyilvánulásait
befolyásoló átalakulást mutatnak. Ezek a radioaktív 'anyagok tudvalevleg
kormegállapításra fölhasználhatók, ami a földkéreg kzeteire vonatkozólag
két évmilliárd. Ezek a kzetek azonban nem a legels földkéregrészbl szár-
maznak, mert ezt egyáltalán nem ismerjük. Következleg a 3.5 srség
Kruszton korát legalább 3 milliárd évre tehetjük.

Ebbl ,a megállapításból a gravitációs — összehúzódásra is fontos meg-
ismerés adódik. A 3,5 srség Föld 5.5 srségvé történt koztno-geológiai
fejldése kerek 1000 km összehúzódást jelent, ami évenként 0.333 mm volna.
Ez a csekély mennyiség magában véve földtani hatóer nem lehet, annak
hosszú földtani idn át történ fejldési fölgyiilemlésre van tehát szükség.
Bizonyos mennyiség energia-fölhalmozódás után kiváltódik a hatás, hegy-
ségképzdésben és annak szakaszos földtörténeti jelentkezésében. A fejldés
alapelve, a minségnek mennyiségi kiegészülésével igazolódik. A gravitációs-
kontrakciós szakaszok idtartama a hegységképzdési szakaszokkal jól össze-

egyeztethet-
Ez a földfejldési szemlélet elveti a Föld belsejének .,vasmag“-állapotát

s annak helyében a szoláris anyag nagy nyomás és nagy hfokú gázállapotát
valószínsíti. A gravitatív telemalakulás lemlített térbeli elrendezésén kívül,
idbeli képzdési szakaszokat is megkülönböztet, különösen radioaktív anya-
gok keletkezésében. Radioaktív anyagokban szegény idszakok a geoszin-
klinális szakaszai, míg az orogén-idszakok gazdagabbak radioaktivitásban.

Ez a radioktív tevékenység az orogenezis erforrása, s egyben a transzurán
elemképzdés korlátozója. A radioaktív anyagoknak egyes szialitos övékben
való fölhalmozódása gránitosodásra, kzetkeverék-képzdésre, migmatitos
magmásodásra vezet.

Csak általánosságban kívántuk fölhívni a figyelmet Köbér valóban mély
földtani világképére, mely az atomismeret legújabb haladásának alapul-
vételével. az összes földtani nagyjelenségeket, a világmindenség tükrében
egységes megvilágításban mutatja be. Tökéletes materialisztikns világkép
ez, 'dialektikus tárgyalási móddal, amelynek materiálisztikus jellegién semmit-
sem változtat, hogy az emberi szellem, a fejldés legnagyobb fokát jelent
tudat is bele van kapcsolva. Ez. teszi éppen ezt a kozmo-geo-logikus világ-

képet természettudományosán alapozott geofilozófiává.

Az olajtermelés földtörténeti eloszlása.*

A legújabb adatok szerint a Földünkön megismert olaj területek kimuta-
tott összes olajkészlete 9323,429763 t. Ez jóval több, mint a múlt század köze-
•pén kezddött olajtermelés 1947-ig kitermelt összes olajmennyisége, 'amely
összesen 7217229,485 t. A föntebbi, meglev olajmennyiség az 1946. év terme-
lésének 24-szerese. A termelés fokozódó növekedése a Föld egész olajkészletét

új területek föltárása nélkül, egy negyedszázadon belül fölemésztheti. Mégis
a termelés versenyében, az imperialisták oldalán álló országok olajpiacot
uraló 'amerikai vállalatok, az új területiek megismerését célzó földtani kuta-
tások beszüntetésével, a geológusok elbocsátásával kívánnak védekezni a túl-

termelés ellen.

Az Egyesült Államok az összes eddig kitermelt olajmennyiségbl 4591
millió tonnát termeltek, a fönnmaradó 2626 millió tonna, az összes többi orszá-
gokra esik. Ez több imlint G3% a többi országok (alig 37%-ávail szemben. A- még
meglév olajkészletbl azonban csak 31% esik az Egyesült Államokra, mint-
egy 40% a közelkeleti és középkeleti részeken van. a többi a Szovjetunióban
és Dél-Amerikában mutatkozik. Az amerikai szerznek a Szovjetunióra
vonatkozó adatai (azonban lényeges módosításra szorulnak, s távolról sem
adnak 'megfelel (képet a szovj et-olajkéiszletr 1

.

LiAiLIOKíBR: Princip'es of Petroleum Geology. 1919-ben megjelent könyve nyomán.
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A Föld olajkészlete

Ezer
t-ban %-ban

Kanada 19.950 0.22

Kuba 399 0.00

Mexikó 113.050 1.27

Egyesült Államok ...... 2,776.183 31.14

Egész Észak-Amerika

Argentina 36.575 0.41

Bolivia 6.650 0.07

Brazília 133 0.00

Columbia 66.500 0.75

Ecuador 3-325 0.04

Peru 19.950 0.22

Trinidad 39.900 0.45

Venezuela 931.000 10.44

Egész Dél-Amerika

Albánia 3.325 0.04

Ausztria 9.975 011
Csehszlovákia 425 0.00

Anglia 997 0-01

Franciaország 1.330 0.02

Németország 10.640 0.12

Magyaroszág 9.975 0.11

Olaszország 133 0.00

Hollandia 3.325 0.04

Lengyelország 2.660 0.03

Románia 53.200 0.60

Szovjetunió (Szakhalin kivételével) 997.500 11.19*

Jugoszlávia 66 0.00

Egész Európa

Egyptom 23.954 0.21

Afrika többi része 66 0.00

Egész Afrika

Bahrein 36.575 0.41

Irán 931.000 10.44

Irak 665.000 7.46

Kuwait . . 1,197.000 13.43

Qatar 133.000 1.49

Saudi-Arábia 665.000 7.46

Egész Ázsia (Ivözelkelet)

2,909.582

1,104.033

1,093.552

24.020

3,627.575

32.63

12.38

12.27

0.21

40.69

Az amerikai kiadású könyvnek a Szovjetunióra vonatkozó adatai nyilván helytelenek



423

Brit-India 4

Burma . . . .•

Kína ^ .

Japán .... ; ; . . j

Holland-India ......
Sakhalin (Szovjetunió) . .

India

Egész Ázsia (Távolkelet)

Teljes Ázsia

Ausztrália Uj-Zeeland . . .

Egyéb területek ....

Az egész Föld

Ezer
t-ban

%-bau

9.975 0.11

16.625 0.19

1.995 0.02

4.256 0.05

113.050 0.05

11.970 1.27

4.655 0.13

162.526 1.82

3.7S0.000 42.51

66 0.00

119 0.00

3,790.185 42.51

8,915.716 100.00

Olaj- és földigáz tartalmú rétegek a prekiamibriumtól a negyedkorig, min-
den idszakban találhatók. Keletkezésük minden idszakban a növényi és

állati élet fejldésétl, és a megfelel sföldrajzi viszonyoktól függ. Az észak

-

amerikai penimszi 1 vájni -idszok igen gazdag', a tniász nem-teingeni képzdései
kedveztlen feltételeket jelentenek a képzdésre. A harmadlkori üledékek az

olajtermelésnek több rmint felét szolgáltatják. A kretabeli lolajterületek is

több mint 16 százalékot adnak. Ez a százalékos eloszlás az 1947. évi termelés

szerint ?. következ módon alakul:

Harmadidszak

Prekambrium.
Kanada keleti részén és New -York állam északi részen, metamorf képz-

désekben grafit- és kvarcátpalákka 1 kapcsolatban, bitumenes-szenes homok-

kövek és palák vannak. A kvarcát gyakorlatilag nem porózus, repedéseiben

mutatkozik az olaj. Kansasban gránit fölött települt prékambriumból tör-

ténik termelés.

Kambrium.
Kansasban, Oklahoniában és Texasban az alsó-oirdovici—fels-kiambrmm

határán lev Arbuok ie -mészkösszletb 1 olajat; a newyorki Potsdam-homok-
kbl gázt termelnek.

Pliocén 20%
Miocén 21%
Oligocén 7%
Eocén 5%

Kréta 16%
Jura 1%
Triász 0,05%

Perm 5%
Pennszilváni 10%
Mississippi 5%
Devon 3%
Szilur 1%
Ordovicium 5%
Kambrium 1%
Prekamlbrium 0.004%

Összesen 100 054%
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0 r d o v i c i u m.

Észak-Amerika, Oklakoma, Kans&s, Texas, Indiana, Ohió államaiból
nagyobb termelés, kevesebb Kentucky, Tennessee és Kelet-Kanada. A legtöbb
Oklahoinában s a többi helyen is. túlnyomókig dolomitos-mészkbl.

S z i 1 u r.

Szintén csak Észak-Amerikában, Kansas. Oklahoma, Texas és Nebraska. a
sziiur-devon átmenetet adó Hunton-mészkbl, New Yorkban és Ontarióban
homokkbl (Medina-pala). Ohióban a Clinton-homokk gáztermelést ad.

Ontario. New Yoi’k, Kentucky és Indiana Niagara-mészkbl. Michigan és

Ontario á Salina-rétegek dolomitjából termel.

Devon.
Egyesült Államok, Kanada, Bolivia és Szovjetunió termel devon-idszaki

képzdésekbl. Legfontosabb Pennszilvániában és West-Virginiá'ban. homok-
kbl (Parrtage-, Chemung- és Gatsnil. össziet). Kansas, Oklahoma és Texas
Hunton-mészkjbl, Indiana, Illinois szintén fels-devon mészkbl. Szovjet-
unió a Pecsora-vidéken, a sarkvidék körüli devon rétegösszletbl.

Mississippium.
A legfontosabb olajszolgáltató idszak a palaezoikumban, az összes olaj-

termelés öt százalékával, kizárólag Észak-Amerikában. Az Egyesült Allamok-
.ban a keleti bels medencében, Illinois, Kentucky, Indiana különböz összle-
tekbl. az Appalach-geoszinklinális Pennszilvánia. West-Virginia, Ohió terü-
letein. a Pocono-Berea-Iveener-összletbl olaj, a Marskall-összletbl gázterme-
lés. Kansas. Oklahoma. Texas olaj- és gáztermelése is különböz rétegekbl.
A Szilkiás hegység területén, Wyomiiig és Montana, a Madison-mészk-
összletbl, -

Pennszil vánikum.
Az olajtermelés több. mint. tíz százaléka esik a felskarbonra, amelynek

sekélytengeri életföltételei különösen elnyös olajképzdest szolgáltattak.
Bétegösszletében számos homokk kiváló olaj- és gáztartó, enyhe, gyrt, haj-
lított települési formákban. Fels-kanbonbeli olajtermelés van a Szovjetunió-
ban Angliában és az Egyesült Államokban. A Szovjetunió területei Moszkvá-
tól keletre az Urál—Volga között és á Kama-folyó vidékén, permolkarbon réte-
gekben vannak, tehát a karbon és perui nem különíthet el. Anglia leg-
nagyobb olajtermelése (644.651 t) a fels-karbon képzdésekbl származik. Az
Egyesült Államokban az Appalach-geoszinklinálisban, a keleti bels kszén-
medencében a bels-kontinensi részen és a Sziklás hegység területén vannak
a gazdag olaj- és gázterületek. A termelés 90%-a Kansas, Oklahoma és Texas
területén, a pennszilvanikum-összletben mészk- és homokkrétegekbl
történik.

Perm.
A perm-idszaki rétegekbl 1937-ben^ 266 millió tonna olajat termeltek.

Ennek kis része a Szovjetunió említett Urál—Volga és Kama-folyó területének
permokarbon rétegeibl és kevés Argentínából, a legtöbb az Egyesült-Álla-
mokból származik, ahol az egész termelés % részét szolgáltatja. Texasban és

j-Mexikó délkeleti részén a termelés mészkbl, dolomitból és homokkbl.
Az eddig lismert leghatalmasabb gázterület Kansasban, Oklahoma és Texas-
ban van (Hugoton-terület), ahol permi dolomitos mészkben 566 milliárd köb-

métert becsültek. .

Triász.

A legszegényebb olaj- és gázszolgáltató idszak, az össztermelésben mind-
ös>ze C,05 százalékkal. Tévesen sorolják ide a zala megyei Hahótot is. amely
a triász rétegeket elérte ugyan, de az olaj a fölötte lev tortonai-rétegekbl
származik. Angliában. Bolíviában kevés a termelés ebbl az idszakból. A leg-

nagyobb triászbeli olajtermelés Argentiniában van. (Mendoza-vidék).



J u r a-

A jurabeli üledékképzdési viszonyok a nyilttengeri (Thethis) kifejldé-
seken kívüles. epikontinentális területeken, sok helyen kedvezk voltak szén-
hidrogén-keletkezésre. Jura-rétegekbl folyó olaj- és gáztermelési területek
vannak Németországban, Szovjetunióban, Alaszkában- Egyesült Államokban
és Argentínában. Németországban ia (hannoveri sóterületen vannak .jelenték-

telenebb jurabeli termelések. A Szovjetunióban a Kaspi-tenger északi részén,
Emba vidékén termelnek jurabeli gázt és olajat, ugyancsak sódómok terüle-

tén. Az Egyesült Államok legfontosabb juraterülete Arkausas-Texas-Louis ia na,
mészk-összletekbl termel olajat és gázt. A Sziklás hegység területén Kolo-
radóban, Wyomingben. Montanában. valamint Kaliforniában pala- és alap-
konglomerátum-összletben- Ezek nem nagyon kiadósak ugyan, de töréses szer-

kezetükkel különlegesek. Argentína olajtermelésének egy tizedét nyeri juiia-

rétegekbl.

Krétaidszak.
Valamennyi szárazföldön változatos sekélytengeri üledékképzdés gazdag

élvilága sok helyen fölhalmozódva, szénhidrog’énképzdésre vezetett, amely
megfelel redvonulatokba gyürödve. olaj- és gáztermelésre módot ad. Az
összes olajtermelésnek 16 százalékát krétaidszaki képzdések szolgáltatják.

Els helyen áll ebben Észak-Amerika, fként az Egyesült Államok. Európá-
ban Lengyelországban és Ausztriában Bécs melletti Nensield területén flis-

homokk-összletbl nyernek olajat. Ázsiában Irak és Saudi-Arábia területei

tartoznak ide, az utóbbi mészkbl termel. Az Egyesült Államokban Texas

—

Louisiana—Arkansas—Mississippi alsó- és felskréta-összlettíkbl , a Sziklás

hegységben is. Nyugat-Kanadában újabban is több krétaterületet nyitottak

meg. Az olajtermelésben második helyen álló Mexikó, alsó-krétabeli mészk-
bl nyeri leggazdagabb területeit. Dél-Amerikában, Argentina, Peru.
Kolumbia olaj- és gázterületei alsó-krétabeli képzdésekbl származnak,
homokk- és mészkkifejldésben.

Az olajtermelés mennyiségi eloszlása

a földtörténeti idszakokban



426

Harmadidszak.
A Föld összes olajtermelésének töibib, mint felét harmadidszaki képzdé-

sek szolgáltatják. Ennek 40 százaléka az Egyesült Államokból, 30% Európá-
ból. 17% Dél-Amerikából, 8% középkeleti országikból és 4% Holland-Indiából
származik. Leggazdagabb harmadidszaki elfordulások miocén- és pliocén-
képzdésekben találhatók. Idetartoznak a Szovjetunió. Románia, Lengyel-
ország, Csehszlovákia, Magyarország Ausztria. Németország és Olaszoi^zág
olajterületei. A Szovjetunió ezek között, pliocénrétegekbl 80 százalékot kép-
visel. Iránban és Irakban eocen- és miocénrétegek, Holland-Indiában miocén
és pliocén. Indiában Burmában eocén, oligocén és miocén kzetek szolgáltat-
ják az olajat és a gázt.

Észak-Amerikában. Kalifornia a legnagyobb olajtermel, miocén- és plio-
cénrétegekbl de több terület van eocén és oligocén kzetekbl is. A második
heiyen áll Texas eocén-, oligocén-, miocén- és pliocén-összletekbl nyert ter-

melése. Eoeénbeli területek vannak Louisianában is- Mexikóban eocén gáz-
területeken kívül jelents miocén olajtermel helyék vannak. Dél-Amerikában
Venezuela fként miocénhomokból, azonkívül pliocénbl és eocénbl is ter-

mel: Kuba eocénbl, Kolumbia eocénbl és oligocénbl, Peru eocénbl és

kisebb miocén-elíordulásokból, Ecuador eocénbl nyeri termelését.

Vadász Elemér

A Lengyel Népköztársaság földtani kutatási szervezete.

A szocializmust épít lengyel állam biztosítja a földtani kutatások terv-
szer és egységes irányítását. A varsói Lengyel Állami Földtani Intézet igaz-

gatója szerint a Földtani Intézet szervezetében 100 geológus és 250 technikai-
adminisztratív segéder dolgozik. Az elttük álló feladatok megoldásához
azonban 800 geológusra van szükség. A varsói, krakkói, gdanszki egyeteme-
ken 26 földtani vonatkozású tanszéken folyik a geológusok kiképzése.

A magyarországi földtani kutatások irányításának átszervezése kapcsán
helyes, ha felfigyelünk a népi demokratikus testvérország kutatási szerveze-
tére. (Lásd melléklet).

Az intézetek els feladata az egész országra kiterjed 1:25 000 mér-
ték földtani térképezés befejezése. Eddig elkészült a Lengyel-Kárpátok,
Szilézia és a Lengyel-Középhegység egész területének térképezése. Ezek az
elsrend nyersanyagbázisok vidékei. Az ország északi, pleisztocén üledékek-
kel borított területén elssorban geofizikai kutatások folynak. A kutatásokat
a Földtani Intézet alkalmazott geofizikai osztálya végzi. Az elméleti geofizikai
munkálatokat egy. a földtani szervezettl független elméleti fizikai intézetben
folytatják.

Az egyes bányavállalatok kutatásait, földtani vonatkozásban az Intézet és
az Intézet alá beosztott kerületi földtani irodák szakemberei vezetik.
A nagyobb jelentség kutatási feladatok megoldását az Intézet tárgyi szak-
osztályai (érc só, olaj, szén stb-) központilag irányítják. Az ismert képzd-
mények egyszer, laboratóriumban eldönthet jellegét a kutatásokhoz közeli
helyi, osztályok határozzák meg. Az új tudományos problémát jelent meg-
állapításokat és az átfogóbb szintéziseket a két központi intézet (Varsó,
Krakkó) tudományos csoportjai végzik el (rétegtani- slénytani, kzettani stb ).

Az országos jelentség beruházások (új kutatótárók hajtása, olajkutató
mélyfúrások telepítése, stb.) kérdésében szakértekezleteket hívnak egybe és az
értekezleten kialakult tudományos álláspont alapján a kivitelez szervek
(minisztériumi szakosztály vagy vállala t) vezeti hozzák meg a döntést.

A kutatási szervezet természetesen igénybe veszi az egyetemek szakembe-
reit és alkalomszer munkák elvégzésére, vagy egyes területeken állandó
munkatársként foglalkoztatja azokat.

Kenni
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Ismertetések

CCCP tektonikája. (I.—II. kötet.)

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája tervbe vette egy több kötetbl
álló, (területi tektonikai leíró sorozatnak a kiadását, melynek tárgya a Szovjet-
unió egész területének és la környez o rszágokmaik tektonikai szempontból való
tárgyalása. Az akadémiai határozat értelmében ennek a munkának ketts jel-

legié lesz. Egyrészt a Szovjetunió egész területét korszeren dolgozza fel, más-
részt a sorozat megjelenése után meg lesz a módja annak, hogy a részlet-
adatokat egységes szemszögbl kiértékelve, általános és jó geotektonikai kézi-

könyv. legyen írható. Kihangsúlyozza az akadémiai elszó, hogy a Szovjetunió
területén a legkülönbözbb tektonikai kifejldések nyomozhatok s ez indo-
kolttá teszi ilyen nagyszabású munka megvalósítását.

Idáig két kötete jelent meg a sorozatnak.
Az els 1948-ban, 302 oldal terjedelemben, „A központi Kazaehstan tek-

tonikáj a“ címmel. A kötet Mariké v, Bogdamov, Kocsurov, Ctaros z-
t i n a, Sziapozsnyikov és K r io p o t k i n részletmunkáit tartalmazza.

Bennünket témakörénél fogva jobban érdekel az 1949-ben megjelent II.

kötet, mély Muratov hatalmas (510 oldal) terjedelm, monografia-szer
munkája. Címe: „Az alpi geoszinklinális területének tektonikája és történeti
fejldése a Szovjetunió (dóleurópai területén és a környez országokban.

“

A szerz itt az általános geotektonikai kép, keret megfestése után részle-
tesen tárgyalja az azovi-kubáni vidék, majd a Krím tektonikai fejldését.
Ezután a Keleti-Kárpátokkal és a Kárpátok elhegységeivel, majd a Déli-

Kárpátokkal és a Bánáttal foglalkozik igen behatóan. A hatodik fejezetben a

Balkáni-félsziget keleti részeit, végül a hetedikben a Fekete-tenger környéké-
nek tektonikáját tárgyalja. Záró fejezetében (kiértékeli megfigyeléseit a moz-
gások jellegére és idejére és a geoszinklinálisok fejldésére vonatkoztatva.
M u rato v mve ma a legkorszerbb kárpálttékítniilkai munka. Magyar nyel-

ven való kiadását igen célszernek látnánk.
A (hamarosan (megjelen III. kötet címe S a t c k i j : „A Kelet-Európai tábla

tektonikája" lesz s a IV. kötet az Ural tektonikájával fog foglalkozni.

A megjelent két kötet összefoglaló irodalmi tájékoztatót közöl.
Jakucs

Zsemcsuzsnyikov: Az ásványos szenek általános földtana

Ez az 1948-ban megjelent általános, összefoglaló jelleg munka 490 oldal

teljedelemben, a legkorszerbb vizsgálati szempontok alapján tárgyalja a
kszén földtanát. .

s

A kausztobiolitok osztályozása után a kszenet mint kzetet állítja be, s

a II. fejezetben a kszén kémiai összetételével, a kszénképzdés kémiájával
foglalkozik. Ezután a kszén fizikai vizsgálati módjairól, az egyes fizikai

sajátságokról, a kszén rétegzettségérl és okairól beszél, majd a genetikai
osztályozás alapjait adja. Ebben a fejezetben tárgyalja a különböz kszén-
fajták keletkezési körülményeit is. Az ötödik fejzetben a kszén egyéb ásvány-
tartalmával, a hamu nyomelemeinek vizsgálatával és azok kiértékelésével és

az égpalák vizsgálatával foglalkozik, majd a szénülés fokának megállapítá-

sára szolgáló módszereiket és az ipari osztályozás alapjait adja. Bven foglal-

kozik a kszén metamorfizációjával, figyelembe véve a különböz elmélete-

ket. amelyek a biokémiai tényezk szerepét fontosnak tartják a metamorfiza-



«ipnál- Külön tárgyalja a kszén alkatváltozásait kontakt-, diuarnotermál-.
regionális átalakulás esetén. Ezután a k.-zén mállásával, miajd kii.ön fejezet
ben a kszénrétegek rétegtani kérdéseivel foglalkozik. Részletesen tárgyalja
a kszénrétegekben talállta.ó ásványos zárványokat és azoknak fontos facies-
jelz szerepét. A kszánképzdés autochton és allochton jellegeivel, ennek
mikroszkópi vizsgál aj kor kitn ismertetjegyeivel foglalkozik a XII. fejezet-
ben, majd a Ikszénképzdés földtani feltételeit, a láptípusokat és a tektonikai
tényezket tárgyalja. A zárófejezetekben az új telepek földtani kutatásának
módjait s a rétegazonosítást adja.

Minden fejezet végén rövid összefoglalás és a vonatkozó irodalom felsoro-
lása van. A könyvet a Szovjetunió geológusképzésóben tankönyvként hasz-
nálják. Magyar vonatkozásban ezt a tárgyat ugyanebben a tárgyalási keret-
hen. kötelez tárgyként eladják.

Jakucs

A. E. Ferszman „Szórakoztató geokémiaija- „A föld kémiája * 4 —
fordította Sándor Endre.

(Dante-kiadás, Budapest, 1950.)

v ’A tudományos eszmék világában — mint mindenütt az életben — a hala-
óás és az igazság nem gyznek azonnal. Harcolni kell értük mozgósítani kell
minden ert. céltudatosságra és sok energiára van szükség szilárdan, kell
hinnkünk ügyünk igazságában és a gyzelemben. Nem az elvont, terméketlen,
lomha gondolaté lesz a gyzelem hanem az új kutatások tüzével ég harcos
gondo até. amely szorosan összeforr magával 'az éleltel és annak feladataival.**

jTapasztalt kémiku-nak és fizikusnak kell lennünk ahhoz hogy jó geo
kénr.kus vá'haseék bellünk és jól kell ismerni a geokémiát ahhoz hogy új
utakat jelölhe-sünk ki a geológiában És m ndezen ismeretek elsajátítása után
lehetünk csak jó technológusok és akkor tudjuk csak kijelölni az ipar számára

. azokat az új utakat, amelyeken haladva újabb gyzelmeket arathatunk a ter-
mészet felett.**

;
Ezek a sorok jellemzik Ferszman könyvének a népszer könyveknél

nagyobb ügyemet igényl -közértheten tudományos*' színvonalát. A nép-
szer írásmód klasszikus példája ez a könyv, a Szovjetunió egyik legkiválóbb
tudósának alkotása. Példa a könyv arra hogy világos, érdekes, érthet, nép-
szer tudományos mvet csak olyan tudós írhat, aki tudományosan is uralja
az anyagot.

Vernadekij és Ferszman a geokémia tudományának kifejlesztések
tudományuk minden lépésében a szovjet népgazdaság szempontjait, eredmé-
nyeit és céljait tartották szem eltt. Ferszman, helyenként költi magas-
ságba emelked népszer mvében is átlátjuk a szovjet népgazdaság gazdag
tárházának a geológiával kapcsolatos területeit.

A m els részében azokkal a kémiai alapfogalmakkal ismertet meg a
szerz melyek szükségesek ahhoz hogy a fö dkéieg folyamataiban és anya-
gárnak változásaiban többé ne az ásványt tekintsük egységnek, hanem az ele-
met. Az atomok szerkezeiének erüeües es vuagos magyaiaza a után az ener-
gia anyagi megjelenési formájának sziile'.ésérl szól az . Atomok születése
a. világmindenségben** cím fejezet. Mendelejev periódusos rendszerének
geokémiai jelentségét és az atomok radioaktív bm ását ismerteti még a
könyv els része. A második részben néhány fontos elemnek (Sd, C, P. S, Oa,
K, he Sr. Sn, J, F, Al, Be, V, Au és ia ritka földfémek) szerepét írja lé

a szerz, melyet ezek az elemek a termelésben és a természetben játszanak.
A leírás lenygözen izgalmas közlési móddal lürténik. sohasem tévesztve
szem e l a termelés egészséges fokozásának egyedüli lehetségét: a szocialista
termelés sajátosságait. Az elemek eloszlásának fbb sajátosságait tárgyalja
a harmadik rész. ismertetve a Föld mélyének, a légkörnek, a Fid vizelnek és

- az élet övének elem-eloszlását. A kémia múltját és jövjét írja le a könyv,
utolsó része, melyet egy mvészi tollal megírt ...Utazás** egészít ki, ;a periódusos
rendszer elemei között. A/ könyvnek ebben a ifajezetében elmosódik már
a határ a lámgesz tudós és a kiváló mvész között, -a tudományos megismerés
•öröme egybeolvad a 'mvészi alkotás gyönyörségével.



A könyv olvasása nemcsak a laikus számára nagy érték, hanem hasznos-
szórakozás a geo ógus szakembernek is. Elismerést érdemel a könyv fordítója

r

Sándor Endre.
Kertai

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia orosz-magyar mszaki
szakszótára-

Ötéves népgazdasági tervünk során mszaki értelmiségünknek és fizikai
dolgozóinknak olyan jelents fe.adatokat kell megoldaniok, ame.yeknél nem
nélkülözhetik az élenjáró szovjet tudomány és mszaki irodalom, valamint a

szovjet sztahanovisták és újítók gazdag tapasztalatainak tárházát. A mszaki
irodalom tanulmányozásához azonban a magyar dolgozóknak feltétlenül szük-
ségük van egy komoly, a mszaki tudomány minden ágára kiterjed alapos
és részletes szakszótárra.

Az elmúlt rendszerek politikai hatalmat bitorló kulturális és kormányzati
•szervet természetszerleg elzárták a magyar dolgozókat a szovjet tudomá-
nyok. >a szovjet irodalom megismerésétl. A felszabadulás óta hazánk újjáépí-
tésén dolgozó vezetinknek és tudósainknak pedig mindeddig egyéb életbe-
vágóan fontos és sürgs fe adatokkal kellett megbírkózniok. így csak most.
népi demokratikus kormányunk ötéves gazdasági tervének els idszakában
kerülhetett sor arra. hogy pótoljuk a múlt hiányosságait és mulasztásait, töb-

bek között azt, hogy olyan szakkönyvet adjunk mszaki értelmiségünk és

ipari munkásságunk kezébe, amellyel közelebb juthat a szocializmus országá-

,
uak tudományához és technikájához.

A Magyar Tudományos Akadémia irányításával, Hevesi Gyula elv-
társnak a Találmányi Hivatal elnökének fszerkesztéséiben, mintegy fél év óta
folynak az tis orosz-magyar mszaki szakszótár szerkesztési munkálatai.
A szótár szerkesz ^bizottsága most készü.t el ezzel a munkával, s mi' tfgy
75.000 címszót tartalmazó anyagot gyjtött össze. A szótár a mszaki tudomá-
nyok és az ipar legkü.önbözbb területeivel kapcsola.os szakkifejezekeket
és szavakat ‘artalmazza többek között például a gém pár területébl mm '~y

13.000, a 'magas-, mély-, víz- és hídépítészet területébl 9000, a ívillamosiparbói
8000. a vegyiiparból 7500 a közekedés és közlekedési ipar területébl 7000 a

bányászat és kohászat körébl 7000 a textil- és briparból min egy 6500,

a faipar, nyomda- és papíripar területébl 4000 az iizemgazdaság körébl 3000.

a esi.Ligászat, földtan és me eorclógia körébl 3000 a mezgazdasági iparból
‘2000 és egyéb iparágak és szaktudományok körébl mintegy 9000 címszót és
szakkifejezést.

Az orosz-magyar mszaki szakszótár technikai elállítási munkálatai már
serényen folynak A Magyar Tudományos Akadémia kiadóvállalata és a Buda-
pest .Nyomda dolgozóinak együttes felajánlása folytán a Nagy Október' S zo-

oialista Forradalom évfordulójára, november 7-re elkészült 'az els 1030 példány
és eltol az idponttól keaave két hónapon keresztü. újabb heti 1060 peiüany
kerül a dolgozó mszaki értelmiség és munkásság kezébe.

Blumenthal und Göksu: Die Bauxit-Vorkommen dér Berge un»

Aseki. Ercrterungen íiber ihre geologisehe Position, Ausmasse und Genese-

(Akseki CivarindUbi Daglarda Boksit Zuhurati, Bunlarin Jeolojik Dururnu
ve Jenezi Hakkincla Izabat.) Verffen lliohungen des Institutes für Lager-
staetteníorschung dfT Türkei. Ser. B. No. 14. 1949.

A kisázsiai Taurus-vonulat nyugati részében, mintegy tíz év eltt meg-
ismert bauxitelfordu.ásokról eddig csak rövid hírekbl értesültünk. Ez a

tanulmány részletes földtani leírását adja a földrajzilag négy csopor bán
mutatkozó bauxitvonulatoknak. Az áttolódott redpikkelyekbl álló alsó-

Uásztól—eocénig terjed, nagyvastagságú mészkösiszletben, a bauxit meg-
ismeilöd vonuiatoknan mutatkozik a szenon mészk aljája, rétegszerüea
betelepült módon, meghatározott bauxitveze.-szin.ben. A bauxit me lehe-

tsen eg' séges kifeildéní, átlagos 50—65% AEOs 2—6% SiO-> tartalommal.
10—30% vastartalom mai tömött, pizolitos szövet.



Az általános (földtani fölépítés után, a leírás részletesen foglalkozik az
egyes elfordiúásolk földrajzi helyzetével, földtani viszonyaival, a telepek
kiterjedésével, kifejldés! módjával minségével és eddig föikuia.ott mennyi-
ségével. Ezek a'ap'án összefoglaló fejezetben a bauxit. keletkezését és föld
tani jellegeit vizsgálja, az európai banxitelöfordulásokkal való összshasonlí-
íásban.

Amennyire ja kutatási adatokból ímegítélhet, a törökországi bauxitelfor-
dulások a 1els kréta féderé egifk alatti vezet szintben, medd szaka.- zokkal
megszakított lencsékben, vagy 300—400 m csapáshosszban nyomozható telep-
alakban mutatkoznak. A nagyhorsóinyi , bihari éis görögországi bauxitelfordn-
lásokra emlékeztet módon. A kutatások mennyiségi be slése ilyen esetben
a dülé shossz ismeretlen volta miat bizonytalan. Ez kitnik a leírásból is.

Végeredmény ben az eddigi becslés 3 000.000 t, amely a düléshossznak a csapás-
hossz harmada, szerinti értékelésével van megállapítva A 800—2000 m magas-
ságban, szétszórtan mutatkozó elforduláüoik, szállítási nehézségekben is a
görögön zági. viszonyokra, emlékeztetnek.

A bauxit keletkezéséiben a szerzk a terra-rossa elmélet alánján állnak.
A fed- es fekvrétegek felé konkordáns település rétegnek minsítik bauxit-
e 1 c .o

,

n a sa í Ka t . Helyenként egyenetlen fektérsz nrl tesznek említést,
továbbá a bauxitban közbe elepült mésakrétegekbl a bauxit áthalmozódá-
sara következtetnek. A fedrétegekben átdolgozott bauxitanyagot nem
eszleltex.

A leírásban sok bizonytalanság és ellenrnondás van, különösen a kelet-
kezési viszonyokra vonatkozóan. Tárgyi hibák és különösen az összehasonlító
irodalom félreértse valamint a német szövé- zavarossága hátrányosan
befolyásolja az egyébként bennünket közelebbrl érdekl munka értékét-

Vaeflász

T- Laraotte: Introduction á la líiologie quantitative.

(Paris. 1948)

A tudomány fejldésének menete az, hogy a kvalitatív leíró jellegbl
a megfigye.t jelenségek közötti mennyiségi kapcsolatok megállapításához jus-
son. Ez vonatkozik a biológiára is. A bio ógiában a jelenségeket azonban
nagyon sok szét nem választható tényez befolyásolja s ílgy törvé-
nyeinek kvantitatív megfogalmazásánál csak statisztikus megállapításokra
juthat. Hogy azonban egyáltalában statisztikus megállapításokhoz is jusson,
.szükséges ismernie az adatok statisztikus feido'gczásának a módszerét s az
ebbl levont adatok felhasználásának módját. Ezt a feladató 1 tzte ki e könyv
célul, amely tehát elssoi'ban matematikai statisztika biológiai kutatásokhoz
idomítva.

A könyv két részbl ál!. Az els rész az adatok feldolgozásának csoporto-
sításának, a biológiai mérési adatok rendszerezésén eik, o.z eloszlásoknak, a gya-
korisági függvényeknek, a korrelációnak a kérdésével foglalkozik, tékát a fel-

dolgozás elméletét és módszereit szolgáltatja. Nagy súlyt fék et a világos meg-
fogalmazásra s a grafikus ábrázolásra. A második rész a mennyiségileg meg-
fogalmazott eredményekbl levonható következtetésekkel, az értelmezéssel fog-

lalkozik; alapja a. valószínségszámítás s megmutatja, hrgyan lehet elegend
számú adat felhasználása mellett világos kapcsolatokat törvényszerségeket
kihozni. A könyv módszerei az slénytani kutatás, de a földtani kutatás más
területére vonatkozólag is utat mutatnak s jelzik a fej dés irányát. A sz~rz
szerint azonban nem szabad szem ell téveszteni hogy a matematika

a kísérleti eredményekhez semmit nem ad hozzá, csupán lehetvé teszi, hogy
azokból érdekes következtetéseket vonjunk le s hegy eljussunk a biológiai

t örvényszerségekhez.

“

Egyed
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P'e t r u n k i e v i t eh: A study of paiiaeozoic . Araclmida. (Trans. Connect.
Álcád. Árts and Sciences. 37. kötet, 69-—315. old. 52. tábla. 1949.)

Az slénytannak régi kívánsága ás óhajtása, hogy az ízeltlábú állatokról.
>azok smull járói többet nyújtson, mint csupán azt a bizonyta.an tapogatózást,
mely az srovarvilág ismeretére vonatkozóan eddig az emberiség birtokában
volt. Pietrunkevitch hatalmas munkájában :az összes pókfélék slénytanát
összefoglalva, végre teljes képét nyújtotta eme állatcsoport törzsfejldésének,
s így minden eddigi homályt eloszlatott. Mve nemcsak mer összefog. alása
a már eddig ismert adatoknak, hanem nagyon sok újdonságot és új felfede-

zést is tár a (szakember elé s így oldja meg az Arachnidék törzsfejldése
kérdését.

Mve bevezetjében alak- és a lka:tani ismereteket nyújt a további kutatá-
sokhoz. A. második fejezetben az el és utótest fejldési viszonyaival foglal-

kozik és a pókfélék rokonságával és kapcsolataival az EurypAeridákhoz és a
XyphosuráKho2 . A harmadik fejezetiben érkkes tanácsokat ad az smaradvá-
nyok gyakorlati fényképezéséhez, a negyedik fejezetben pedig rendszertani
keretekben a leletek tárgyalását adja-

Az Arachnidák osztályát négy alosztályra bontja és ezekbl vezeti le a
többi ‘Csoportokat törzisfejldósileg. Az ötödik fejezetben felállítja a (családfát,
mint kil átásainak végeredményét és a dialektikus materializmus szellemé-
ben kimutatja, hogy a Laligastrákból fejldtek ki a skorpiófélék, atkák és
kaszapókok. Az Architarbik kihaltak. A StethistomatáJcból fejldtek ki a már
kihalt Haptopoda és An hracomarti csoportok. A Sóiulokból fejldtek ki a
ma már szintén nem él Trigonotárbik.

Végül a Caulogasirák azok amelyekbl a ma él pókszabású állatok
'leszármaztak, s amelyek közül csak a iéwsíarwcáwe-csoportbeliek haltak ki.rrl a munkáról minden palaeontológ-us tudomást kell, hogy szerezzen,
mert régvárt munka került vele a szak.udósok kezébe és megoldódott az
slénytannak eddig egyik fájó kérdése, Szétoszlott az a köd, amely az srovar-
vilag történetét kutatások híján eddig elfedte ellünk. Kolosváry

Boardman: Földtani térképezés az Egyesült Államokban. (Bulletin of
tho Geological SoAety of America. Vol. 60. 1947.)

.,
Szerz röviden visszatekint az északamerikai földtani térképezés múlt-

jára az 1832-es magánkezdeményezés els kísérlettl a lrgúiabb idk (1933
és 1945) 1:2-000 000 és 1:5,000,000 arányú nagy átnézek; földtani térképezéséig.
Grafikus ábrázolásban szemlélteti a földtani térképezés jelenlegi állapotát az
egyes amerikai á 1 lám okban és az európai országaikban. Az adatok 20.OC0-tl
100.000 méretarányú, tehát la leghasználatosabb térképekre vonatkoznak. Á gra-
fikonok a ténylegesen térképezett területet és ezen terülteknek az ország
egész területéhez viszonyított százalékos arányát mutatják. Az európai orszá-
gok közül öt olyan ország van. amelynek egész területe térképezve van föld-
tanilag. Ezek: Anglia, Belgium. Svájc- Hollandia és Franciaország. Olasz-
ország 90%-kal szerepel a grafikonban Dánia 45%-kal. Német- és Svédország
40% kai. Japán, Jáva. jzéland 20—25%-kal Külön említend az USA. mely-
nek százalékaránya 9 7 és a Szovjetunió mely 4 5%-kal szerepel. A két nagy
ország szembeállításából az az érdeke*- tény derül ki. hogy bár a Szovjetunió
százalékaránya alacsonyabb, de a térképezett terület abszolút kiterjedése
jóval nagyobb az USA-énál, a térképezési munka üteme pedig sokkal gyor-
sabb. A kb. 100.000*es méret térképezés átlagos évi területe a Szovjetunióban
az 1929—39-ig eltelt tíz év adatai alapján számítva, 40 000 km2 (az adatok
1939-bl. való szovjet adatok: Min-e ra’náia Szjerevnája Búza) Az

;
USA-^n a

közel hasonló méret (1:130.000) térképezés évi átlaga 31.000 kim*, az 1935—39
közötti öt év adatai alapján. Kanada terü'etének 2%-át térképezte.

Az ismertetés szerint nincs úgynevezett -helyes
41 mértékegysége és végs-

kin- teljes föld'ani térkép, csak az adott méreteknek és célnak megfelel elég
teljes és pontos térképrl beszélhetünk.

A kisméret felderít (recennaissance) térkép, ame’y a részletes térképe-

zést megelzi, jó szolgálatot tesz a földtani viszonyok nagyvona'ú tisztázásá-

ban. Ezt nyomon követi az egyre nagyobb lépték, s egyre részletesebb föld-

tani térképezés, a konkrét gazdasági és tudományos céloknak és szempontok-
nak megfelelen. Szénás
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Bulletin of the American Assueiation of Petroleum (ieologists.

(34. kötet. 2. szám. 1950 február.)

A kolajfeltárás tekintetében nagyfouíosságú zátonykutatás világszerte
fokozódó jelentsége indokolja, hogy külön tanulmánygyjtemény keretében
foglalkozzon a kérdéssel. Ez a kérdés bennünket közvetlenül érint, mivel
kol.(rföldia ni la nálunk is fontos kutatási eriilet.

Bevezetül Wilson a zátony i(rdff) fogalmát határozta meg. Twen-
hofol a földtörténeti múlt zátonyairól, Ladd a jelenkori, Henson a
Közép-Kelet kréta- és harmadkori zátonyösszetételekrl, Link a trans*- /

gressziós és regressziós zátonyok kialalkfulásáró'l, valamint ezzel kapcsolatban
az olaj ke’etkezésérl értekezik, míg lm bt és Me. Coliam a texasi, W ur-
ni ag és Layer a kamad!aii (A 1

,borfa) Leduc olajimez kolajtermel zátony-
képzdményeit ismerteti.

A zátony, vagy riff kis- vagy nagyméret üledékes kzet aggregátum,
mely telepalkotó szervezetek maradványaiból áll fleg ten°-eri. a kö’,n-'e’*

üledékek arányaihoz viszonyítva nagy függleges kiterjedés a jól kifejl-

dött rétegzdés hiánya jellemzi, szabálytalan és aszimetnikus megjelenés.
(Wilson). A „bioherm" kifejezés a riff szó szinonimájaként használatos.

A. . bioistrome ‘ pedig a riffel azonos, vagy hasonló anyagok te. halmozódása
rétegzettség, valamint a zátonnyal ellentétben, nagy horizontális lepelszer
kifejldés jellemzi. (Link). A szerves élet túlsúlya szerint megkülönböztetünk:
korallzátonyt, vagy konallos biohermet, bryozoás, vagy bioherm algás zátonyt,

vagy algás bihoherm típu-okal.

Keletkezésre nézve Link hipotézise szerint a .trranszgresszió alkalmával
képzdött riff különbözik a regresszió által létrehozott zátonytól. A transz*

gressziós bioherm fedje és a környez üledékeik törmelékes kzetekbl áll-

maik, míg a regressziós típus ovaporitokbl és egyéb más típu-ú üledékekbl.

A jelenkori zátonyok méreteihez hasonló nagyságú riffeket a földtörté-

neti múltból nem ismerünk (Great Barrier Reef. Ausztrália keleti partján

1000 mérföld ihosezúságú és 3375, ül. 560 láb vastag.) Henson szerint a Közép-
Keleten végzett kutatások arra a köve- keztetésre vezettek hogy némely tör-
meléke ; mészkvel kapcsolatos bioherm sokkal jelentsebb olajfelhalmozódás
szempontjából mint csak a bioherm egymaga. Az olajgeológusok feladata
tehát nemcsak a szórórabb értelemben vett riff kutatása hanem valamennyi
vele genetikailag összefügg üledéké, mely szerepet játszott az o’ajjáváláts
során. Kolajföldtanilag különös figyelmet érdemel az a tény. hogy a riff
és' közvetlen környezete nagytömeg szervezeteik életmködiésének színtere.
Az élvilág egy része közvetlenül vesz részt a zátony fölépítésében (mész-
atyák, koraitok Bryozoák), míg a másik része közvetve, a hézagokat töltve
ki. (Foraminiferák , Crinoideák, Braehiopodák s'b.). Ezenkívül a planktonnak
is óriási szerepe van.

Számos kutató szerint a bioherm nemcsak a tárolókzet szerepét tölti be,

hanem egyben anyakzetet is jelent., míg mások a zátonyokat körülvev
agyagos üledékekben vélik látni az anyakzetet.

A. rnoherm mészkövet é? dolomitot igen bonyolult porozitás jellemzi.
Ezenfelül kisebb kzetrések, repedések járják át. Emiatt az olaj-, ill. gáz-
kincs-becslések, számítások nehézségeikbe ütköznek és közel sean odyiarn ponto-
sak, mint a homokrétegek esetében.

Korh.

Broun: re genesis.

(London, 1950 )

A könyv új ércképzdéisi elméletet állít elénk, mely a hidrotermális elmé-
lettel szemben kohászati alapon magyarázza az éreképzdéshez vezet diffe-

renciádé menetét. Az elmélet abból az elégedetlenségbl származott, hogy , az
érctelepek keletkezéséve foglalkozó tudományág az utolsó 40 évben alig biz-

tosított helyet magának a tudományok közjött „A ma elfogadott elmélet a terep-

megfigyelésekkel annyira nincs összhangban, hogy az a.apfeltevéseknek kell

hibásaknak lenni". (P r esept t).
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A szerz a balmat-á imetaszom al ikus ólom-cink éretelep vizsgálatánál jutott
arra az eredményié hogy képielenség a hatalmas érctömeget híg v.zes olda-
tokból levezetni, melyek az 1—2% pórustérfogatú, legfeljebb 0,5 f* átmérj
ré: eket tartalmazó mel éklkzeten át szivároghatlak oda. Víz jelenlétét -az ere

kivá ásánál nem vonja kétségbe; epiíermálnnál jelents mezotermáiisnál alá-

rendelt. hipoterníálisnál jelentéktelen szerepnek tartja, de nem érchozó oldó-

szernek. hanem esetleg a kiválást els-egít közegnek, mellyel az éroanyag
csak a kiválás helyén vagy útközben talá'hozott._

Az elmélet szerint az ércanyag a földkéreg elsdleges, kihlési differen-
oiációja során különböz mélységekben halmozódott fel: pegmatitmagmák
a gránit-öv 15—20 km mélység zónájában, cxidos vasércek, valamint (Ni és
Pt tart. pirrhotin) magmája a bazalt-öv 40—50 km mélység zónájában és a
szu fidos ércmagma 60 km mélyen, a peridotit-öv felszínén. A szulfidos érc-
mrgma fajsúly szerint küönféle olvadékréíegekre különül el a fémkohászat-
ból ismert módon: legfelül ,a pirrhotint, piritet, kalkopiritet szolgáltató „matte“,
alatta a „speiss“ szulfarzenidekbl és eeu 1 fan tim-onidókból, ezalatt fleg
ó.cmszulfiából álló. majd ala'.ta nemesfémvegyületeket tartalmazó réteg.

Érctelepek képzdése intruziókka’. áll kapcsolatban mert ezek során vál-

hatnak illékonnyá ill. kaphatnalk felfelé utcai az ércmagmák. A kzetképz-
dést e ször a pegmaíitképzdés követi, majd oxidos ércek, végül szulf’dos
ércek gzei törnek fel. Így magyarázható, hogy a kiválási soirend a növekv
fajsúlynak felel meg. a primér zónásság pedig a magmától távolodva a
növekv illákonyságnaik (és nem az oldhatóságnak) felel meg.

Az elkülönülés az egyes elemek, ill. vegyületeik sajátos viselkedése miatt
nem pontos és nem teljes. Vannak szulfidok melyek a pegmatitokban ottho-
nosak és vannak medd kísérásványok (pl. barit, flourit), melyek a szulfidos
ércekkel együtt törtek fel. Általában azonban az együtt található ásványokat
nem vezeti vissza szükségképpen azonos eredetre így pl. telérkvarc és kaiéit
nem a t-zulfidgzökkel együtt tört fel. hanem az ércte ér közelébl oldódott ki.

Szalagos telérszerkezet ércgzök feltörésének szüneteivel magyarázható, a szü-
netekben alacsonyabb hmérsékleten medd bevonat képzdött a telérhasa-
dék falán.

Az e’mé’et részlteiben nem kidolgozott és sok helyen hézagos adatokra
támaszkodik, minthogy nagy hfokon és nyomáson legtöbb ásványunk visel-
kedését nem ismerjük. Az ércképzdést érdekes, új megvilágításba helyezi,
mely talán gyümölcsöz lesz a kutatások további irányításánál Bármennyire
kényelmes és tetszets a hidrotermális elméletet részleteiben alkalmazni, azok
a kutatók, akik az alapokat vizsgálták (Graton. Garrels) az érchozó
,.fluiduin“ viselkedését ille'en biztató eredményt nem értek el és beismer-
ték. hogy a víznek vagy gznek bál-milyen cserehatások és fizikai tényezk
között sem lehet olyan oldóhatást tulajdonítani, mely az ércesedések magyará-
zatához szükséges volna.

Szokatlan és merész az elméletnek az a tétele, hegy 'az érc és a mellette
vagy közelében talált intruzivum között semmi genetikai kapcsolat nincs.

Ezt érdekesen támasztják alá Holmes mérései, melyek szerint a galenittelepek
ólma világszerte azonos izotópösszetétel de élesen elüt a mellékközetben
talált ólomtól. „Az ólomérc tehát a földkéregnek a si'al és bazaltos réteg alatti

részébl tört fel.“

Pánt

Hl au se he k: Roumanian crude oils. (A romániai kolajokról.).

Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. Vol. 34. No.

4. (April, 1950) PP. 755—781. 12 Figs.)

A szerz értekezését a romániai olajvidék rövid földtani leírásával vezeti

be. Táblázatokkal szemlélteti a termelés százalékos megoszlását, valamint a

Ploesti olajkörzet rétegflani viszonyait. Különféle táb ázatok és grafikonok

érzékeltetik a kolajtípusok vegyi összetételét melyek mintegy 300 Hempel
analízis eredményei. Az ezekbl levont következtetéseket az alábbiakban fog;

laka ö’ Sze: A földtani szerkezet mélysége és típusa nincs befolyással a_ kémiai

összetételre Azonos mélység meotiszi- és daciai-bomok egészen eltér oiajat

tartalmaz. A regionális változásokat tekintve, minthogy északról dél tele



-számos földtani tényez változik, ezzel együtt a kola.i jellegei is megváltoz-
nak. Megoldatlan probléma it. is. másutt is a kolaj jellegének megváltozását
elidéz tényezk ismerete.

Hlausohek szerint a legtöbb geológus és vegyész megegyezik abban,
hogy ugyanazon 'szerkezet különböz rétegtani szintjeiben elforduló kolajok
nagy hasonlósága valószínvé teszi, de nem (bizonyítja a közös eredetet.

Már kisebb az egyetértés a 'komplexmezk igen ehér kolajifailláinak magya-
rázatában. Egyesek szerint a kolaj a természetben nem változtatja meg
lényeges jellegeit, míg mások különféle föltevésekkel magyarázzák hogyan
válik egy fleg ciklikus jelleg olaj paraffinos jellegvé és fordítva. Mivei
ez a kérdés az olaj keletkezése és felhalmozódása szempontjából nag-, fontos-
ságú, a szerz különféle átalakulási fel. evéseket tárgyal kritikailag és meg-
állapítja. hogy ezek közül egy sem alkalmazható a romániai kolajokra.

A szerz véleménye szerint a kolaj átalakulásának kérdése viszonylag
korai idpontban lett napirendre tzve, mivel csaknem minden román geoló-
gus azt véli hogy a pliocénolaj idsebb rétegekbl származik és kizártnak
tartják a pliocén-anyakzet jelenlétét Hl an sebek szerint azonban az egyéb-
ként rendszertelen eloszlású dániai olaj kevésbbé rendszertelennek tnik ha
nem tekintjük többé azt a meotiszi emeletbl migirálf olajnak, hanem a dáciai

nledékképzdés és környezet eredményének. A ké .féle (dá iái és meo iszi)

pliocénolaj egymástól függetlenül alakult ki. Alátámasztja ezt a uézetet a

dáciai és meotiszi olaj vegyi különbözsége és az ú. n. „átmeneti olajtípusok"
hiány a.

Nem régen még kétségbe vonták a meotiszi anyakzet jelenlétét, ma már
azonban mind többen elismerik. Az a tény hogy a meotiszi olaj legalább
háromszázszorta nagyobb mennyiséget képvisel, mint a miocénolaj bizonyí-
téka annak, hogy a .miocénbeli anyakzet létének kevesebb a valószínsége,
mint az oligocéné, vagy plioeéné. Mint ismeretes Romániában az oligocén
csupán kismennyiség olajat szolgákat. Az oligocén olajokban mutatkozó
vegyi különbség magyarázata igen nehéz a romániai flis szerkezeti és
iiledékkénzdési. viszonyainak hiányos ismerete miatt.

A különböz kolajfajták kialakulását elidéz okúikról szólva Hlauschek
megállapítja hogy a kolaj jellege az eredeti alapanyag, a képzdés ideje
alatti környezeti viszonyok, és harmadsorban a már kéez folyékony olajra
•ható lényezk egyii tes hatásának eredménye. Legnagyobb fontosságú az
eredeti alapanyag, míg legkisebb - jelentség a harmadik tényezcsoport.
Mélység hmérséklet- vagy nyomás, egyaránt képtelen átalakítani paraffi-
nos olaiat nafténjelleg olajjá vagy fordítva A kolaj ciklikus vearyületei
az erede.i alapanyag ciklikus vegyületeibl származnak, nevezetesen a ligno-
humuszos alapanyagokból, melyek résziben szárazföldi eredetek. Korim

Pettijohn: Scdimentary Rncks. (Üledékes kzetek.)

(New York, 1949.)

A szerz célja egy olyan könyv megírása volt, mely az üledékes kzetek
anyagával foglalkozik. Az utolsó két évtizedben összegyjtött és legmodernebb
vizsgálati módszerrel végzett kvantitatív analízis-eredményeiket felhasználta
az üledékes kzetek leírásában és értelmezésében. Az íiledékképzdéssel is fog-
lalkozik, de ezzel inkább csak a megrajzolt kép egységességét oé ózta.

A könyv 15 fejezetre oszlik, 40 táblát. 139 táblázatot és 131 ábrát tartalmaz.
Els részében az üledékes kzetek fiziklai-kémiai tulajdonságait, szöved szer-
kezeti színbeli megje.enését. valamint összetételét tárgyalja. Kü.ön tárgyalja
a klasztikus és külön a vegyi üledékek szövetét. A szerkezetrl szólva elsd-
leges vagy mechanikai, másod.agos vagy kémiai és organikus szerkezetet
különböztet meg. A második részben az üledékek osztályozását tekintve ismer-
teti Grabau leíró-gene.ikai, valamint Krynine leíró osztályozását. Egyéni
szemlélet alapján tárgyalja kü.ön fejezetekben az alábbi kzelcsoportokat:
T. Konglomerátum és breccsa. 2. Homokkövek 3. Agyagok. 4. Mészk és do’o-

nriit. 5. Nem klasztikus üledékeik. Külön fejezetben szól a mállásról és a szállí-

tásról. A harmadik rész az üledékképzdé? t és kzet, éválást foglalja magában.
Az üledékek létrehozásában és bizonyos fikig a leülepedés utáni folyamatok
bán a diasztrofizmusnak tulajdonít vezet szerepet. Korim



Peti* u n k evich: Baltié Amber Spiders in the- Museuin of Com-
j)arative Zoölogy.

(Bull. Mus. Comp. Zoöl. Vol. 103. No. 5. 1950. p. 259—337. El. 1—27-).

A szovjet Baltikum borostyánkbe zárt pókjairól kapunk e munkában
tanul; ágos slénytani képet. A gerinctelen állatok, és fleg a rovarok elha-

nyagol., slénytanát fejlesztette tovább ezzel a szerz, de nemcsak az srovar-
tnn hantim egyben a borostyánk-fossziliák ismerettanát is jelen msen elre-
lendítette.

A m bevezetése négy és fél oldal. Ebbl megtudjuk, hogy az európai
pókok slénytanéiban milyen jelents lépés e munka Koch és Berendt
ezirányú szakk utalásainak eredményiéi ótia.

fezerzo munkáiéban a következ pókcsaládok szerepelnek, mint a szovjet
Baltikum borostyánköveinek fossziliái:

Urocteidae, Archaeidae, Mimstidae, Dictynidae, Erigonidae, Amaurobii-
dae . Psechridae, Agelenidae PisauAdae , Theridiidae, Linyphiidae, Argiopidae.
Ephalmatoridae, Eusparassidae. Thomisidae, Clubionidae, Salticidae Seges-
triid.re, Dysderidae ás Oonopidae Összesen tehát 20 család. Lényegében véve
mind ma is él családok ezek. de a mben szerepl fajok közül ma már egy
sem él

A felsorolt ás leírt fajokból 34 mór imeretes fosszilis faj volt a munká-
ban mindössze 17 úi faj leírását találjuk meg. Palaeobiológiai szempontból
kiemelend az a körülmény, hogy az említett családokból 11 ma is planticol.
azaz növényzetlakó s a Dictynidae és Segestriidae pedig egyenesen fán lakó
pókok Négy család ellenben ma már kizárólagosan terricoi azaz földi pók.
s je'enlétülk arra utal hogy seik még fáikon tanyáztak és késbb térnek át «
földi életmódra. (Amaurobius. Agelena, Pisaura Dysdera).

Ez az érdókes palaeobiológiai megállapító* f~nyf derít bizonyos életmód-
változásokra is. melyek a harmadkor óta g pókok, tehát a rovarok világában
történték. - Az hogy ekkor még mai fajok úgyszólván nem é’tek mutatja,
hogy u faikéozdós a- neogénben sem szünetelt, tehát meg lehat cáf ol mi
azt a f e 1 f og á s. t, hogy a rovarvilág k i f e jl dé s e és mozg óé-
ban levésé a karbon óta megsznt. Ez nem áll, a pókok sem
bizonyultak konzervatívok n a lk, s a maguk kis világá-
ban is tovább haladtak a féüdés vonala n.

A 27 tábla közül 20 rajz. a többi jól sikerült fénykép.
Kolos cári/'

Bartels: Wissenschaftliche Ergebnisse dér geophysikalischeif
Beobachtungen dér Sprengung auf Helgoland.

Scliulz e—F ö r t s c h: Die seismisehen Beobachtungen bei dér Spren-
gung auf Helgoland am 18. April 1947 zr Erforschung des tieferen Unter-
grundes.

Reieh: Geologische Ergebnisse dér seisinischen Beobachtungen dér
Sprengung auf Helgoland.

(Geologisehes Jahrbuch für die Jahre 1943—1948. Bd. (54 Hannover 1950*

p. 201—266 .)

A három köz’eméuy Helgoland szigetének felrobbantásakor keletkezeit
Loldrangések tudományos feldolgozását és azok geofizikai és földtani kiérté-

kelését adja.
E vizsgálatoknak különös jelentsége hogy az els megbízható eredményü-

ket jelentik a földkéreg vastagságáról, szerkezetérl és anyagi minségérl.
Bartels bevezetje után Sc.hu Ize és Förtscli a földkéreg szerkeze)

közeli rengésekkel való kutatásának eddigi eredményeit foglalja össze az új

vizsgálati eredményekkel való összehasonlítás céljából. A régi eredményeknek
bizonytalansága abból eredt, lioay a közeli rengéseknek sem a helyét, sem
pedig kipattanásának pontos idejét nem lehetett kell biztonsággal meghatá-
rozni. A mesterséges rengések elnye hogy ez a két hibaforrás elmarad. A nagy
robbantásoknál keletkezett rengéseik felvé elének technikája a gyakorlati kút a

tások szeizmikus módszereibl ismert és jól kidolgozott. A belgolandi nagy roB-
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hántáshoz eltanulmányként Soltaübau mintegy 40 tonna robbantó anyagot
semmisíle.tek meg, s a keletkez rengéseket négy szelvényben észlelték. Az itt
nyert tapasztalatok alapján készültek el a Helgoland szigetét elpusztító rob-
hántásnál keletkez rengések észleléséhez. Erre a célra 4000 tonna robbanó-
anyagot használtak amelyet min egy 50 méter vastag homokkréteggel fojtot-
tak le. Az észleléshez külön ideiglenes földrengésállomásokat állítottak fél. a
közlekedési helyektl távol, elhelyez üknél a felszín alatti viszonyokat is
figyelembe véve. Iim z ideiglenes észlelé 1lom ást, valamint a göttingai. jénai,
lipcsei és stut.garti földrengési obszervatóriumot szervezték be a mcgf’gye-
lésbe- Külön gondoskodtak az egyértelm idjelzésrl és a robbantás pillanatá-
nak helyes rögzítésérl. A kéreg tagoltságának megfelelen mind a hosszanti,
mind a kereszthulLáimokibau három lénye ?es hullámot észleltek. Ezek sebessége
a hosszanti hullámoknál 5,6 ikm/sec, 6,4 km/oec, és 8,2 km/sec a kereszthullá-
mokban pedig 8.2 kmAsee., 3,8 km/sec. és 4,4 km/.see.-nek adódott. Ezekbl azt
következtették hogy a kéreg a mintegy 6 km vastag üledékes rétegek alatt
két részre tagolódik: egy felró gránitszer rétegre, amelynek a mélysége az
Észak-Német Alföld alatt mintegy 10 kin. és egy alsó gahbroszer rétegre,
amelynek aksó szintje 27 km-re v>an a felszín alatt. Ez alatt már a -,Sima“
peridotitszer anyagból álló öve következik, amelyben a hosszanti rengés-
hullámok sebessége 8,2 krn/sec.

Az eredmények földtani következményeit Re ic h foglalja össze. Megemlíti
a geológusok addigi bizalmatlanságát a földrengésekbl levont eredmények-
kel kapcsolatban, s kiemeli e nagyarányú expedíciónak jelentségét e kéte-
lyek eloszlatásánál. A mérések kiértékelésénél ugyanazokat a módszereket
használták mint a refrakciós szeizmikus méréseknél. A gyakorlati kutatá-
soknál nyert tapasztalat azt mutatta, hogy minden határfelület, amelyen .a

rugalmas hullám sebessége megváltozik vagy te emilésbeli d :szkord<anciát.

vagy pedig kzetviszonybeli változást jelent. A földkéreg esetében az elbbi
ueru állhat fenn. Az utóbbi csakis a közeta 1katrészekben fellép váll ozások-
ban jelentkezhetik. A sebességek változásának egy részét okozhatják az üle-

dékes kzetek is. Ezeknek szerepét részben az észlel állomások elhelyezésé-
vel csökkentették, részben hatásuka: korrekcióba vették. Az így megállapított
három határfelület között helyetfoglaló kzetek anyagi mivoltának felderí-

tésére. részben laboratóriumi vizsgálatok alapján, részben pedig közvetlenül
a ré egekben, meghatározták a rugalmas hullámok terjedési sebességét külön-
böze kzetekre vonatkozóLag. Ezek alapján kitnt, hogy a gránitokban a sebes-

ség 5000 és 6000 km/sec. közé esik. A 6000 és 7000 km/sec. közötti sebesség a

bázisos anyagokra, tehát pl a gabbróra jellemz míg 8000 km/sec.-né
1 nagyobb

sebességet csak a peridotitszer ultrabázisos anyagokra kaptak. Az észlelt

sebességeket összehasonlítva, a kéreg fels részét gránitból alsó réezét

gabbróbó). állónak kell tartanunk, míg az egész alatt a ..Sima** fe’s részét

képvisel peridotitréteg foglal helyet. Ennek megfelelen, a fels kéregréteg
srsége 2,7 az alsó kéregrétegé 3-nak vehet, míg a „Sima“ tetejének a sr-
sége 3.3. Ezek az értékek a mélységi ada lókkal együtt az izosztázia tekinteté-

ben elsrangú fontosságúak, líeich a kéreg határfelületének csaknem víz-

szintes voltából arra következtet, hogy az Észak-Német Alföld gravitációs
anomáliái talán még a kaledóniai hegységképzdés eltt keletkezeit, masszí-
vumokra vezethetk vissza, amelyek, mint merev tömegek résztvettek ugyan
a késbbi mozgásokban de a kéreg alatti anyagmozgások folytán ismét
( gyensúlyba kerüllek. A meglepen vékony gránitréteg a Föld hgazdálko-
dásáról alkotott képünket is átalakhja. Tarthatatlanná válik a Joly-féle
elmélet. A kzetek legalább 100 km mélységig nem kerülnek megolvadt álla-

potba, amirl egyébként más földrengési megfigyelések is tanúskodnak.
'Piszton hmérsékleti méréseikbl is arra az eredményre tehet jutni, hogy a
gránitréteg nem .vastagabb 10 km-nél. A hre vonatkozó adatokból Reieh
végül arra következtet hogy a Föld mágneses terét amiképpen N i p p o 1 d azt
vázolta, a kéreg mágnesezdésébl is származtathatjuk. A mágneses tér
szokuláris változásait is próbálja ebbl magyarázni. Kissé erszakolt elgon-
dolása nem meggyz. n

Helgoland gyönyör szigete elpusztult, de az emberi értelem ezt a pusz-
títást is a haladás szolgálatába állította, mert segítségével elbibrevitte a
földkéreg szerkezetének megismerését. Egyed



Bemmelen: V keietindiai szigetvilág földtana.

Az imperializmus jármát nyög, ébredez keletindiai szigetvilág a gyar-
mati kizsákmányolás legrégibb, legelnyomottabb területe. Kína és Tibet után
a fölszabadu.ás következ forradalmi állomása lesz. Ez a körülmény már
magéban véve rendkívüli idszerséget ad annak a hatalmas földtani mun-
kának, mely Bemmelen Holland-India Földtani Állomásóinak egykori tagja.
Holland-India Vulkanologiai Állomásának vezetje tollából, a közelmúltban
megjelent. Ez a munka leíró-földtani összesítésén túimenleg, a keletindiai
sz'getvilág geotektonikailag igen változatos területérl Délkelet-Ázsia és
Ar ztrá.ia között, a Csendes-óceán és Indiai-óceán közé es pacifikus geo-
szinklinális fejldéstörténetében, a tektogenezis á’talános jelenségeirl és
folyamatairól is általános föld ani törvényeket szolgáltató teljes összesítést
nyújt.

A tágaibib értelemben vett Indiai szigetvilág területe 2,800.000 km 2

, s 19
nagyobit szigeten kívül, néhány ezer apróbb szigetet foglal egybe Köz-
ismertebbek közülök a Fiilöp-sziigeték, Üjguinea, Borneo, Celebesz, Jáva.
Szumatra Luzon. Timor, Bangka és a Szunda-szigetek csoportja. Valamennyi
többnyire igen bonyolult földtani felépítés, a legrégibb képzdésektl a leg-
fiatalabb idkig, st a je'enkorba is átvezet változatos üledékekkel a száraz-
földi kifejldéstl a mélytengerekig terjed fokozatokkal. A fáeiesek füg-
gleges egymásrakövetkezésben és vízszintes egymásmellett !ségben, nagy
változatosságot mutatnak, a harmadidszaki összTetek 10—15.000 m vastagsá-
gával. A rétegössz’etek az epircgenetikus és orogenetikus mozgások jól meg-
állapítható szakaszait jelzik, magmás kzetek gyakori benyomulásával, igen

•> jelents átalakító hatásokkal. A kristályos palákból álló alap is különböz
hegysógiképz szakaszok sokváltozatú átalakulását mutatja, helyenként har-
madidszaki üledékek fii ütés megvá tozásával. Gazdag és sok. tekintetben
különleges növény- és áHutvi lá <r került Iki ezekbl az üledékekbl a harmad
idszaki jellemz nagy Foraminiferák, mezozoós Ammoniták és kagylók, per
inokarboií s különösen gazdag tengeri perm-rétegeibl (Timor). Permokarbon
fórát ismerünk Szumatrából és Üjguiueából. A keletindiai szigetvilág nagy
általános földtani jelentsége a tektogenezis jellegzetes módja a bels föld-

tani erk minden megnyilvánulásával, platonizmussal. vulkáni zmpssal, szeiz-

mikus, izosztatikus és gravitációs jelenségekkel.

A térszíni, éghailati. talajtani, növényzeti és települési viszonyok rövid
jellemzése után a fbb földrajzi egységek szerint sorra veszi az egyes részek
földtani fölépítését, bzunda-terület és Szunda-körüli szigetvilág csoportosí-

tásában. A második fejezet a rétegtani fölépítés részletes leírását adja. A har-

madik fejezet a vulkanizmussal foglalkozik, a jelenkori nagymérv vulkáni
tevékenység típusainak, periodikus folyamatainak, vulkáni formáinak é>

vulkáni anyagainak kimerít ismertetésével, a Holland-Indiai Megfigyelési
Állomás adataival. Tárgyalja a magmaiizmusnak orogenetikus kapcsolatát.

A legkorszerbb megvilágításban behatóan foglalkozik a gránit-plutónok sze-

repével, a gránitosodás kérdésével s a különböz magmatípusok orogenetikus
tér- és idbeli szerepével.

A negyedik fejezet a geofizikai részt tartalmazza, a földrengések, nehéz-
séger-vizsgálatok. a magmatizmus ismertetésével. Az ötödik fejezetben az
egyes területegységek földtani kialakulását szerkezeti fejldésének hegység-
képz alakulatai szerint vizsgálja, majd összefoglalásul, a keletindiai sziget-

világ geotektonikai szintézisét adja.
Ez a hatalmas összefoglaló munka a keletindiai szigetvilág teljes racio-

nális földtani ismeretét adja, minden földtani jelenségnek általános érték
jellemzésével. Tudjuk, hogv ezek >a szige fek a legszebb példái a vulkáni tevé-
kenységnek. a trópusi mállásnak, bauxitképzdésnek, szemléltétl a geoszin-
klinális-alakulásnak s az üledékképzdés minden módjának. A timori perm
leggazdagabb tengeri faunája a palaezoós élet fejldésének, a Koraitokra,
Brachiopodákra s különösen a tüskésbrekre vonatkozóan, új megismeréseit
jelenti. A századiordulo óta ez a terület az él hegységképzdés szemléltetje
és a magmamozgásos kéregszerkezeti változásoknak, valamint a labilis kéreg-
részek iétezésének igazolója. Mindezeknek a nagyszabású földtani megnyilvá-
nulásoknak kitn leírását a legkorszerbben tárgyalja a szerz az egyes szí-



getek klasszikusnak tekinthet példáival. Leírásainak tökéle Lességét évtizedes

helyszíni tlajiasztalata s a holland-indiai szolgálat teljes földtani irodalmi i-me-

rete biztosítja. Megemlítjük, hogy munkájában magyar szaktársaink nevével

is találkozunk. Ifj. Lóczy celebeszi tevékenységével kapcsolatban külföldi és

itthoni közleményeire, valamint gyjtött anyagának földolgozását végz
K utaesy és Jugovicfe mamiké,ina való hivatkozásokban.

A földtani általános ismertetés alapján, a nagy monográfia II. kötete

j

.JCconomic Geology“ címen, az eddig föltárt és termelt ásványkincsekkel fog-

l lalkozik. Szerves anyagok, ércek, egyéb ipari nyersanyagok és még nem tér-

melt hasznosítható anyagok fejezeteiben sorra veszi az egyes elfordulási és

bányászati helyeket, bányavállalatokat és termelési adatokat. Gazdaságilag
[els helyen állnak az olajtermel területek Szumatrában. Holland-borneóban

t: és környez szigeteken, Jávában és Madurában, Oelebeszben, Butonban,
‘ •Ceramban és nyugati Üjguineában. Aszfa’ttermelés folyik Butonban neogén
mészkbl. Gáztermelés az olajtermeléssel kapcsolatos, amely évenként 7—8

1 millió ionná.

A keletindiai kszén csaknem kizárólag harmadidszaki fként eocén és

I miocén. Tektonikai és fként vulkáni hatásokká 1 5—7000 karóriás bitumenes*
st antracitje.leg. Bányamvelések vannak Szumatrában, Jávában, Borimé-
ban Gelefbesaben. Mól u kk a-szige tclken és Üjguineában. Évi termelés 2 millió

T tonna körül, eddigi kszéaki nos 476 millió tonna.

A keletindiai szigetek éreelfordulásai régebbiek és nagyobb jelentsé
gíiek. Ezek közül legfontosabb a 18. század óta termelt ón, mely Bangka. Billi-

ton, Singkep ,.ónszigetein“ elsdleges teléralakban és másodlagos toriatokban

mutatkozik. A Ma’áj-szigetek mögött, az óntermelésben második helyen áll,

1941-ben 54.170 t. termeléssel, mely 1943-ban 14.000 tonnára, 1945-btein 948 tonnái#
• sökként s 1947-bem 16.459 tonnára növekedett. Az 1940-ig kitermelt ón mennyi-

ség másfélmillió tonnára tehet.

Arany és ezüst, epitermális és hidrotermális telérekben középs és fels-

harmadidszaki andezit, bazalt, dacit és rio’it kapcsolatával, valamint kontakt-

metamorf mészkövekkel, továbbá pleisztocén és alluviális kavicsterraszokban.

Szumátrában, Borneóban, Oelebeszben. Jávában, Üjguineában és Timor szige-

ten mutatkozik. A termelés 80—90%-át Szumatra adja. 1900—1940 között össze-

sen 224.345 kg aranyat és 2,409.112 kg ezüstöt termeltek ki. Jelenlegi évi ter-

melés 2500—3000 kg /arany és 50—60.000 kg ezüst.

A legutolsó idkben, nagyfontosságúvá fejldött keletindiai bányatermék

a bauxit. Bitam szigetén 1935-ben, 10.000 tonna termeléssel indult s 1940-ben

275.000 tonnára emelkedett termi eléssel. Átalakult triász-palák fiatalkorú lateri-

tes mállási terméke. A bauxit laterites agyagba ágyazott kémény szögletes

gumókból nagy tömbökben és lencsékben összecementálódva talailuito- kiZrek

a gumók 60—8Ó%-át teszik a 2—10m vastagságú rétegnek. Összetétele 53 Vo ALÓ*.

3—4% SiO-. hidrargillit (gibbsit) és göthiMarta 1 ómmal. A hintám* oauxd-

készletet 17,5 millió tonnára becsülik, amelyben 100.000 t. fehér bauxit is vau.

Termelése külfejtésben lapáttal, kéziervel történik s az agyagot két mi 111

méteres, forgószitán, mosás útján távolítsák el belle.

Oelebeszben nikke1taralmú ásványok külszíni termelése folyik 2—4% Nr
tartalommal, ' 1941-ben 55.574 t. termeléssel. A háború alatt oaszesen 200.000

tonnát szállítottak Japánba.
. , .

Mangánércet fként Jávában termelnek, többnyire kilugzasos eredet,

lencse, gumó, konkréciók vagy kora’ lmeszko hasadékait kitölt alakban.

Kisebb mértékben Szumatrában. Borneóban, Timorban.Botti szigeteken is. É\ i

termelés 10—14.000 t. j
Jelentéktelen rézércek vannak Szumatrában Borneoban. Javaban Le.e-

. beszben, Timorban és Üjguineában is. Ugyanitt ólom- és ciiikércek is vannak-

Az ónércekkel wolfram. az aranyércekkel jelentéktelen platina is mutat.iozik.

Egyéb ásványos ipari nyersanyagok közül foszfát, ken, jód kaolin, trassz,

horzsak, mészk, agyag és homok említhet még valamint Bomeo jelents

gyémánttermelése, mely kimberlitszer anyakzetben elsdlegesem ielsoareta

konglomerátumban és alluv’ális hordalékban masod.agosan található. 18tb

1940. közötti gyémánttermelés, a rendelkezésre álló hiányos adatok szerint

mintegy 100.604 karát.



A keletindiai szigetvilág ásványtermékei, a növényi és állati termékekkel
együtt, legnagyobbrészt az imperialista országokba kerül kivitelre. Az ásványi
nyersanyagok az export kétharmadát, teszik. Elenyészen csekély mennyiség
marad a termel gyarmatokban, helyi ipari fölhasználás céljaira.

A kiváló monográfiához csatolt 41 rajzmellékleten közö l 378 rajz és föld-

tani szelvény nemcsak a szöveg megértését szolgája’ hanem azoknak egy része
az általános földtani oktatás céljaira is kitnen fölhasználható.

I 'ml(is z

,
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Társulati ügyek

A nyár folyamán geológusok az ötéves tervben kitzött feladatok e ! vég-
zése érdekében fokozottabb mentéikben veitek részt külszíni felvételekben. Ezért
a Társulat életét szeptember végéig csak az elnökség idnként összehívott
megbeszélései jelentették. A szeptember 26-án megtartott elnökségi értekezle-

ten a Társulat 1950. második félévi munkatervét tárgyalta meg- Az értekezlet
kérdív szétküldését határozta el, az 1951. év végéig kialakítandó eladás:
programra ügyében. Az eladásokat, a beérkez válaszok a'apján, tárgykörön-
ként úgy csoportosítjuk, hogy a népgazdasági terv egyes feladatkörei az egyes
szaküléseken súlypontot jelentsenek. Az elnökség elhatározta, hogy a Földtani
Közlöny -szerkesztésével és másodtitkári teendkkel, addig is, amíg a választ-

mány az ügyben határoz Jakucs Lászlónét hízza meg.

Szkülés

:

1950. október 4-én a szakülés tárgya: A magyarországi negyed-
kori képzdmények kérdései. Eladók: Kretzoi Miklós, Sümeghy József.
Mihálcz Is.ván Láng Sándor. Hozzászóltak: Láng Sándor, Reményi
András, Fekete Zoltán. Vadász Elemér.
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